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ELU-ELUAIV UNTUK
EDISI BARU IAFSIR AL-AZHAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah s.w.t. atas nikmat dan
rahmat yang dilimpahkan-Nya pada kita. Salawat dan Salam kita
ucapkan pada Nabi Muhammad s.a.w. yang membawa petunjuk bagi
kita menempuh kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan
cobaan ini.

Pada tahun 1971 waktu Allahyarham Prof Dr. Hamka selesai
mengerjakan 'Tafsir Al-Azhar', beliau menyatakan ingin agar karya
besar ini diterbitkan dengan typografi yang indah hingga dapat dibaca
anak cucu dan generasi di belakang hari. Karena selain tebal dan
lamanya waktu digunakan untuk menyelesaikannya, juga karena suka-
duka Allahyarham sendiri mengerjakan tafsir ini dalam penjara.

Akan tetapi keinginan Allahyarham itu belum terkabul selagi masih
hidup, 'Tafsir Al-Azhar' yang terbit dari juz' I sampai XXX masih dalam
bentuk sederhana, karena pertimbangan praktis dan boleh menjangkau
pembaca awam secara luas.

Maka setelah beberapa lama beredar dalam bentuk yang sederhana
itu, karena besamya minat masyarakat membaca dan memiliki tafsir ini
sebagai koleksi perpustakaan, tibalah saatnya bagi pihak penerbit
mewujudkan cita-cita - Allahyarham di atas, yaitu menerbitkan edisi
Lux dengan sampul yang indah yang sesuai dengan kwalitas isinya.

Sebagai ahli waris dari Allahyarham, saya mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besamya pada Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,
khasnya saudaraku H. Syed Ahmad Semait yang menerbitkan edisi
istimewa ini.

Bagi memenuhi minat kaum Muslim mempelajari Al-Qur'an yang
semakin meningkat sekarang ini, saya mengharap penerbitan ini
beroleh sambutan dan bermanfaat para masyarakat.

Akhimya saya berharap Allah s.w.t. menerima karya Allahyarham
Prof. Dr. Hamka sebagai amal ibadah.

Ya Allah, ampunilah kedua Ayah bundaku, kasihanilah mereka
sebagaimana mereka mengasihiku.

Amin.
Jakarta, 15 Februari 1989

9 Rajab 1409

(H. Rusjdi Hamka)



Kata Alu-aluan

Pengusahaan penulisan penafsiran Al-Quran Al-Karim, dan peng-

huraian perbendaharaan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya
semakin hari semakin pesat kelihatannya. Pada abad kita ini, telah terbit

berbagai-bagai edisi'Tafsir Al-Quran' dalam berbagai-bagai bahasa,

khususnya di dalam bahasa Arab, yang mana Al-Quran itu telah di-

turunkan dengan bahasanya. Kita lihat usaha-usaha penulis-penulis

mutaakhir, masing-masing dengan approach yang baru, telah meng-

hasilkan penulisan Tafsir Al-Quran hingga berjilid-jilid tebalnya. Ini di

samping penulisan-penulisan yang sama, yang memang telah lama ada

dari penulisan penulis-penulis mutakaddim, yang tidak kurang indah

dan sempumanya.
Pendek kata penafsiran Al-Quran itu, semakin diperdalami isinya,

semakin terbongkar rahasia perbendaharaan ilmu-ilmu yang wujud di

dalamnya, sesuai dengan kehendak zaman yang berkembang dengan

penuh gelora, bertepatan sekali dengan apa yang difirmankan oleh

Allah Ta'ala di dalam KitabNya:'

1rA:1't;!l; .r-i u?qt qui'ji
*Tiadalah Kami (Allah) meninggalkan sesuotu pun di dalam Kitab."

(Al-An'am:38)

Di antara kitab-kitab Tafsir Al-Quran yang diterbitkan akhir-akhir ini
di dalam bahasa fuab, iaitu karya Saiyid Qutb yang berjudul Fi
Zhilaalil-Quron' (Di Bawah Lindungan Al-Quran). Sesuai dengan judul-
nya yang indah itu, penulisnya telah menarik para pembacanya ke alam
pemikiran abad terakhir yang menghadapi berbagai-bagai pancaroba
pencabaran di dalam lapangan hidup, yang serba-serbinya berlainan
dengan alam yang dihayati oleh umat Islam sebelumnya. Kitab ini telah
menarik minat pembaca yang ramai dari masyarakat Islam yang bertutur
dalam bahasa fuab, khususnya golongan muda-mudinya.

Kemudian yang lebih baru lagi penerbitannya, iaitu karya Said



Hawwa dengan judul AI-Asas Fit-TaJsir' (fuas Di Dalam Penafsimn Al-
Quran), yang bercorak lain dari yang lain, di mana penafsirannya telah
disusun secara berangkai, dengan diperhubungkan satu ayatnya dengan
ayat yang lain, lengkap dengan pengertian dan penghumian, yang
belum pemah dibuat seumpamanya sebelum itu oleh penulis-penulis
yang lain.

Alangkah baiknya, jika kitab-kitab serupa ini dapat diterjemahkan
ke dalam bahasa kita, supaya ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya
dapat dinikmati pula oleh para pembaca kita. Ataupun, sekumng-
kurangnya ada penulis-penulis kita yang dapat mencipta approach baru
ini di dalam penulisan-penulisan mereka, sama ada di dalam penafsimn
seluruh Al-Quran, mahupun dalam membicarakan beberapa ayat atau
surahnya untuk pembaca kita.

Penglibatan penulis-penulis kita dalam menafsirkan Al-Quran,
menterjemahkan maksud-maksud ayatnya serta menghuraikan makna-
maknanya masih tertinggal jauh dari apa yang diharap-harapkan.
Sebabnya mungkin sekali kerana mereka kumng menguasai bahasa
Al-Quran, ataupun kurang terlengkap ilmunya dengan ilmu-ilmu pokok
untuk membolehkan mereka menyelami ilmu-ilmu Al-Quran, yang liku-
likunya terlalu luas tidak bertepi. Ataupun, mereka mungkin merasakan
usaha serupa ifu meminta tenaga yang banyak, dan masa yang panjang,
yang jika tidak dikuatkan hati, mungkin akan berakhir dengan ke-
gagalan.

Dalam menceburkan diri memasuki gelanggang penafsiran Al-
Quran, memang tidak sedikit dari penulis-penulis di dalam bahasa fuab
yang telah terbantut di setengah jalan, hingga karya-karya yang di-
usahakannya itu terputus dan tidak selesai, umparnanya Muhammad
Abduh, dan juga Syaikh Mahmud Syaltut, yang terkenal jagoh di dalam
penulisan buku-buku agama yang baik di dalam bahasa Arab.

Berbicara mengenai masa untuk menumpukan perhatian dan
tenaga yang penuh kepada kerja 'penafsiran Al-Quran', apabila kita
fokaskan perhatian kita kepada Saiyid Qutb, penulis kitab 'Di Bawah
Lindungan Al-Quran', kita akan diberitahu, bahwa beliau telah meng-
hasilkan karyanya yang terbesar itu, semasa beliau di dalam penjara,
ditahan oleh pemerintah revolusi Mesir. Penulis Said Hawwa yang telah
menghasilkan karyanya 'Asas Di Dalam Penafsimn Al-Quran', juga
menurut beiitanya, telah menghasilkan karyanya yang terulung itu,
ketika beliau ditahan di dalam penjara. Seolah-olah taharlan dalam
penjara ifu merupakan suafu kumia 'a blessing in disguise', yang
mungkin sekali tanpanya, mereka tidak akan mampu untuk menghasil-
kan karya-karya yang baik serupa itu. Sebab di dalam tahanan, mereka



dapat menumpukan seluruh perhatian dan fikirannya kepada satu
matlamat saja, iaifu menghasilkan sesuafu yang amat dicita-citakan di
dalam hatinya.

Apabila saya diminta untuk menulis kata-kata aluan untuk
penerbitan buku 'Tafsir Al-Azhar' ini, saya telah diberitahu, bahwa karya
ini juga dihasilkan oleh pengarangnya, ketika dia masih dalam tahanan
juga. Ini adalah suatu persamaan yang tidak terduga sama sekali,

seolah-olahnya siapa yang ingin menghasilkan sesuatu karya yang
terbesar haruslah menempatkan dirinya di dalam tahanan, Wallahu-
a'lam.

Tegasnya, memanglah usaha-usaha yang besar itu menghendaki
ketenteraman jiwa dan kelapangan fikiran, dan hal ini tidak mudah
dicapai, melainkan dengan mengasingkan diri secara menyeluruh dan
membebaskannya dari segala macam gangguan hidup dan pancaroba-
nya, sehingga seseorang itu dapat mengumpulkan segala jiwa dan
rarganya, dan menggembeling perhatian dan tenaganya kepada suatu
maflamat yang dicita-citakannya itu.

Khususnya pula dalam penulisan buku-buku tafsir Al-Quran, ter-
lebih dahulu si pengarang mestilah membaca berbagai-bagai buku
rujukan yang pada umumnya yang ada sekarang ditulis di dalam bahasa
Amb, kecuali sedikit sekali di dalam bahasa yang lain. Merujuk buku-
buku ini memakan mas.r yang panjang, dan memerlukan kecekapan
yang luar biasa, sebab umumnya buku-buku rujukan ditulis di dalam
bahasa fuab, dan untuk menguasai bahasa itu bukan kepalang masa
yang diperlukan.
, Para ahli tafsir pula telah meletakkan syarat-syarat yang berat untuk
menafsirkan Al-Quran. Bukan hanya dengan menguasai bahasa Arab
saja, seseorang penulis sudah boleh menulis tafsir Al-Quran. Malah

lilmu-ilmu yang lain mesti dia menguasai juga, seperti balaghah, badi',
mantiq dan lainlain.lagi. Dan juga dia mesti mengerti latar-belakang
sejarah ayat-ayat itu, dan pengetahuannya dari hal likuliku Hadis Nabi
s.a.w. mestilah mencukupi. Pendek kata untuk mengendalikan urusan

.penafsiran Al-Quran itu bukan alang kepalang usahanya. Dia memerlu-
kan usaha seorang profesional dalam ilmu-ilmu agama Islam umumnya.

Ketika memerhatikan cara dan jalan penafsiran Al-Quran yang

dilakukan oleh pengarang 'Tafsir Al-Azhar' sungguh menarik minat
saya. Prof Dr Hamka dalam bidang penulisan buku-buku sastera, dan
buku-buku agama sudah tidak perlu diperkenalkan. Usaha yang telah
diteroka oleh pengarang ini, dan pencapaiannya memang sungguh
menarik perhatian. Selain penghuraiannya banyak yang menyentuh
kehidupan manusia dalam berbagai-bagai masa, termasuk masa kita



sekarang ini termasuk hal-hal yang menakjubkan. Dengan membaca
'Tafsir Al-Aahar' ini kita dapat menghayati Kitab Allah, dan merasakan
bahwa Kitab itu benar-benar ditulukan kepada kita. Kita dapat meng-
insafi diri, dan dapat membetulkan perjalanan kita sesuai dengan yang
ditunjuk dan dikehendaki oleh Allah Pencipta kita.

Cara penyusunan tafsir ini pula cukup baik sekali. Pentafsir telah
menterjemahkan beberapa ayatnya terlebih dahulu secara berangkai,
dan te$emahannya pula cukup teliti, supaya maknanya tidak lari jauh
dari bahasa asalnya. Kemudian barulah penterjemah menghuraikan
ayat demi ayat dengan penghuraian yang kadang-kadang terlalu ter-
perinci, dan kadang-kadang direngkaskan saja. Dalam penghuraian ini-
lah pentafsir cuba menyelitkan berita dan peristiwa yang masing-
masingnya diperkaitkan dengan tujuan tiap-tiap ayat tadi, di samping itu
dibawakan sekali cerita-ceritanya dan sebab-sebab nuzul Al-Qurannya,
sehingga pembacanya merasa puas, dan mendapat pula pengetahuan
yang perlu diketahuinya.

Ada banyak keistimewaan bagi tafsir ini, yang tidak dapat saya
sebutkan kesemua sekali dalam kata-kata aluan saya ini. Pembaca akan
merasakan keistimewaannya itu nanti, apabila menatap dan meneliti
kandungannya. Cuma saya ingin menyebutkan satu hallagi di sini, iaitu
approach penulisan yang dipilih oleh pentafsir ini sesuai dengan
approach penulisan tafsir terbaru dalam bahasa Arab. Ia memberikan
penghuraian ayat dengan ayat, dan diperteguhkan pula mana yang
perlu dengan Hadis Nabi s.a.w. Dengan ini, pembaca sekaligus dapat
mengenal pertalian penafsiran ayat yang dibacanya dengan ayat yang
diperkuat dengannya. Mengenalpertalian antara safu ayat dengan ayat
yang lain ini penting bagi para pengkaji yang mencari pengetahuan
buat sesuatu masalah, dan biasanya ia mahukan penghuraian masalah
itu secara sempuma dan mencukupi.

Buku 'Tafsir Al-Azhar' ini juga terlalu tebal hingga mencapai lebih
dari 8000 halaman muka surat. Dengan itu ia telah memecah rekod
penulisan sesebuah buku yang pemah dihasilkan di dalam bahasa kita.
Dan kini ia setanding dengan mana-mana tafsir yang pemah dihasilkan
di dalam bahasa Arab, yang malah ada setengahnya tidak sampai
bilangan muka surat yang dipunyai oleh 'Tafsir AI-Azhar' ini. Dan kata-
kata aluan ini saya tulis untuk edisi cetakan bam, cetakan tebal
sebanyak 10 jilid untuk buku ini.

Maka saya cadangkan kepada sekalian para pembaca kita supaya
memiliki buku tafsir ini, serta bersabar membacanya halaman demi
halaman hingga ke akhimya, supaya anda memahami kandungan Al-
Qumn serta mempelajari maksud-maksudnya. Sebab tiada sesuafu



yang lebih afdhal dan lebih utama bagi seseorang manusia daripada
membaca Al-Quran dan mengerti makna-maknanya, kerana Al-Quran
itu adalah Kalamullah, yang wajib bagi setiap Muslim Muslimah
mengenal dan menghayati pengajarannya.

Anda pembaca akan menemui bermacam-macam ilmu dan
pengajaran di dalam buku 'Tafsir Al-Azhar' ini, yang tentu sekali tidak
dapat dinilai dengan apa sekalipun, termasuk wang ringgit. Di samping
itu anda akan menikmati bahasanya yang indah dan susunan kata-
katanya yang sungguh memikat hati. Dan anda terkira antara orang-
orang yang bemasib baik kerana dapat menatap sebuah karya yang
terbesar, yang membicarakan Kitab yang terbesar, dari seorang tokoh
yang terbesar pula.

Karya penulisan 'Tafsir Al-Azhar' ini bukanlah suatu karya biasa,

malah dia merupakan sebuah karya yang luar biasa, maka dalam
anggapan saya, hanya seorang yang bemasib baik sajalah yang boleh
mendapat taufiq untuk membaca buku serupa 'Tafsir Al-Azhar' ini. Oleh
itu rebutlah peluang yang baik ini, dan bacalah buku ini, anda akan
merasakan kebenaran apa yang saya katakan di dalam kata-kata aluan
ini.

Sekian, selamat membaca. Wabillaahit-taufiq wal-hidayah.

Syed Ahmad Semait
Singapura
28 Januari 1990
1 Rajab 1410



Pengontar
dari
Penerbit

Kami merasa berbahagia, Iantaran telah diserahkan amanah yang besar untuk
menerbitkan semula siri 'Tafsir ar-euran'yang diberi judul-roEir Al-Azhar,
karya Prof Dr Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka) oleh para waris
al-Marhum. Rundingan kami dengan para waris ringkas saja, tetapi berminat
sekali, sehingga dalam masa yang pendek saja kita telah menemui jalan
persetujuan.

sebagai penerbit y-ang bertanggungiawab, memang terralu berat rasanya
untuk memikul amanah ini, apatah lagi dalam menjalaikan tugas penerbitan-
nya' kami terpaksa menyemak semula semua naskah-naskahi-rya, mengeset
huruf-hurufnya, memilih khat untuk ayat-ayatnya, menulis semua Hadis-hadis-
nya, meneliti baris-baris Arabnya, mengubah formatnya, dan seterusnya dan
seterusnya. &mua ini bukan saja memerrukan karyawin-kuryu*un yangbijak-
pandai, bahkan mengambil masa yang panjang dan biaya yung b""u, prlu.
Tambahan lagi edisinya dibuat dua, satu edisi kulit nipi, vun"s diterbitkan
berjuzu' dari juzu' t hingga kepada juzu'30. Manakatu vuns .utu iiiiditerbitkan
berjilid-jilid sebagai edisi lux dengan disesuaikan kepaia 

"Iurun-.uiun 
al_euran

yang tertentu. semua ini dibuat untuk memberikan pilihan kepada para pem-
baca menurut kehendak dan kepuasan masing-masing.

sebagaimana penerbit telah memberikan perhatian yang istimewa kepada
karya besar yang sulung dari penulis Tafsir al-euran dalam bahasa ibunda
sendiri, maka penerbit berharap agar lapisan masyarakat dan anda pembaca
supaya turut memberikan perhatian yang sama kepada penerbitan ini, agar
penyelesaiannya dapat diusahakan dalam masa yang sesingkat-singkatnya.
Galakan anda sekalian tentu sekali akan *"ny"-u*kkan semangat kami
dalam langkah yang diberkati ini, dan mudah-mudahan sesudah penerbitan ini
ada lagi karya-karya baru dalam jurusan yang sama yang bakal muncul, kelak
dapat diterbitkan pula oleh penerbit yang rain, guna untrk rn"numbah per-
bendaharaan ilmu pengetahuan Agama Isiam yang suci yang dipetik khusus
dari sumber samawinya yang asal.



Al-Quran itu memang wajib dipelajari secara terus-menerus oleh manusia
tidak kira Islam, mahupun non-lslam, karena ia mengandungi petunjuk dan
cahaya kepada umat manusia seluruhnya. Al-Quran tidak harus disimpan
sebagai tangkalatau azimat didalam rumah, tetapi ia harus ditatap dan dibaca,
kemudian dipelajari maksud-maksudnya, dan digali mutiara-mutiaranya untuk
dijadikan bimbingan dalam hidup di dunia ini. Dan adalah wajar sekalibagi orang
yang ingin mendalami isi-isi al-Quran itu mempelajarinya terus dari sumber al-

Quran itu sendiri.

Sebagaimana berlakunya tafsir-tafsir di dalam bahasa Arab, To/sir Al-
Azhar juga mempunyai haluannya yang tersendiri, dengan penulisnya me-
nonjolkan penganutannya yang bebas dari menyinding kepada sesuatu mazhab
yang tertentu, apabila dalildan hujjahnya terang dan positif. Lantaran masalah-
masalah dalam kontek ini minimal sekali, dan telah pun maklum kepada ramai,
maka janganlah sampai anda yang tidak sehaluan memandangnya sebagai
suatu cacat di dalam karya yang besar ini, sehingga diharamkan dirinya atau
pengikutnya dari menatap buku ini.

Moga-moga Allah memimpin kita ke jalan yang diredhaiNya, dan menun-
jukkan kita yang benar dari yang salah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar
dan mengabulkan doa, amin.

Penerbit
Singapura
Ahad, 5 Shafar 1t103

21 November 1982
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Kata Pengantar

Tafsir Al-Azhor
(Orang-orang yang saya kenang)

Seketika menyusun "Tafsir" ini, baik selama dalam tahanan maupun
setelah keluar dan menelitinya kembali, terkenanglah saya kepada tiga orang
yang amat besar peranan mereka di dalam membentuk peribadi dan wajah
kehidupan saya, yang saya belum merasa puas kalau belum menuliskannya
dalam permulaan "Tafsir" ini.

Mereka itu ialah, pertama ayah dan guru saya yang tercinta, Almarhum Dr.
Syaikh Abdulkarim Amrullah, yang sejak saya mulaiterlancar dariperut ibu
saya, mulai melihat cahaya matahari, beliau ingin sekali agar saya dapat kelak
menggantikan tempat beliau menjadi orang alim. Karena baik beliau sendiri,
ataupun. ayah beliau (nenek saya) Syaikh Muhammad Amrullah, atau nenek
beliau Syaikh Abdullah Shalih, atau nenek yang di atas lagi, yaitu Tuanku
Pariaman Syaikh Abdullah Arif, adalah orang-orang alim belaka dalam zaman-
nya. Ayahku mengharap janganlah hal itu putus pada anak-anaknya dan
sayalah yang beliau harap meneruskan itu.

Pada 12 haribulan Rabi'ul Akhir 1386, bersetuju dengan 31 Juli 1966, ninik-
mamak dan Majlis Alim-Ulama negeri Sungai Batang - Tanjung Sani, yang di
kedua negeri itu di zaman dahulu; avah, nenek dan nenek dari nenek saya
menjadi Guru pembimbing ummat dalam Agama Islam, telah memberikan
secara resmi gelar Tuanku Syoikh kepada saya, sebagai gelar pusaka yang
dahulu beliau-beliau pakai dan terletak gelar itu sejak ayah saya wafat pada 21
Jumadil Akhir 1364 bersetuju dengan 2 Juni 1945.

Ketika "Tafsir" ini disusun selalu saya terkenang beliau, dan mengharap
moga-moga amalku yang tiada sepertinya ini dapat kiranya menimbulkan rasa
bahagia beliau di dalam alam barzakhnya, Amin.

Orang kedua yang saya kenangkan lagi ialah guru dan ipar saya, suami dari
kakak saya yaitu kakanda Ahmad Rasyid Sutan Manshur. Beliaupun dari
kecilku usia 9 tahun telah mendidikku pula dan telah memimpinku, sehingga

. aku dapat menjadi orang. Bila saya ziarah ke rumah beliau, selalu kelihatan rasa
bangga pada airmukanya, karena adiknya telah menjadi.

Kadang-kadang beliau terpaku kagum pendengarkan saya menguraikan
suatu falsafah agama, dan beliau bertanya: "Dari mana kau dapat itu?" Lalu
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saya jawab: "Kakanda lupa, bahwa itu adalah percikan dari ajaran kakanda
sendiri."

Moga-moga puas kiranya hati betiau membaca "Tafsirkut'ini.i
Orang ketiga yang saya kOnangkan ialah isterisaya sendiri. SitiRaham binti

Endah Sutan. Masih kanak-kanak, kalau diukur dengan cara sekarang, kamij
telah dikawinkan2g April1929, saya dalam usia22 tahun dan dia usia 15 tahun.

Dari mulai anak tangga pertama dalam perjuangan hidup, untuk memintal
sedikit luangan tempat dalam masyarakat bangsa dan agama, dia telah men-i
dampingi saya.

Sekarang kami telah beranak-pinak dan bercucu. Dia telah mengikutisayat
dan mendampingi saya dalam hidup selarut selama itu; tidak pernah mengeluh
ketika hidup kamimelarat, dan tidak pernah menyombong waktu hidup kami
menaik, cuma berurai airmata seketika saya dengan paksa dipisahkan dengan
dia lebih dari dua tahun.

Dia adalah pahlawan yang tidak dikenal, yang disadarinya atau tidak, telah
banyak memberikan pendorong bagiku buat maju. Sampai sekarang, telah
dekat 40 tahun kami kawin, namun dia tetap dalam kesederhanaannya, maka di
waktu menjelang tua ini, dia yang lebih banyak membimbing saya.

Emas perak tidak ada yang akan saya tumpukkan dimuka kakinya sebagai
tanda syukur atas pemeliharaan Allah terhadap rumahtangga yang kami bina.
Tetapi "Tafsir" ini akan lebih daripada emas dan perak, sebab dia adalah hasil
dari keringat saya ketika tekun menyusunnya, dan hasil dari airmata saya,
seketika menulis di tempat sepi, lalu terkenang kepada dia.

Dan di samping semuanya itu teringatlah saya kepada Almarhumah ibu
saya, Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, yang meninggal dunia pada tahun
1934; dengan air-susunya saya dibesarkan, dengan cinta kasih-sayangnya
dipupuk saya sampai dewasa. Sayang sekali sebelum saya dapat menunjukkan
khidmat dan membalas cintanya, dia telah meninggal dunia.

Moga-moga Allah melapangkan beliau di alam kuburnya; Amin.

Ayahku Dr. Syaikh Abdulkarim Amrullah,
Kakandaku Ahmat Rasyid Sutan Manshur,
Sisi badanku Siti Raham binti Endah Sutan,
Ibuku Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah,
Terimalah kiranya kenang-kenangan ini.

Prof. Dr. Syaikh Abdulmalik bin Abdulkarim Amrullah.
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Dengan nama Allah, Yang Maha Murah, lagiPenyayang. Segalapuji-pujian
bagiAllah, pemelihara sekalian alam. shalawat disertai salam atas yang paling
mulia di antara Rasul-rasul, Muhammad Rasul yang Amin, dan atas sekalian
keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dengan izin Tuhan, kita terjemahkan dan kita tafsirkan al-Quran yang
mulia ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu. Kita sebut atau Melayu, sebab
ahli-ahli bahasa Indonesia telah merumuskan kesatuan pendapat pada Kongres
Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan bahwa bahasa Indonesia itu adalah
berasal dan berdasar kepada bahasa Melayu.

Penulis "Tafsir" ini telah membaca syarat-syarat yang dikemukakan oleh
Ulama-ulama ikutan kita, untuk siapa-siapa yang hendak menterjemahnya,
hendaklah tahu bahasa Arab dengan segala peralatannya, tahu pula penafsiran
orang yang terdahulu, pula tahu Asbabun Nuzul, yaitu sebab-sebab turun ayat,
tahu pula hal Nosikh dan Monsukh, tahu pula ilmu Hadis, terutama yang
berkenaan dengan ayat yang tengah ditafsirkan, tahu pula ilmu Fiqh, untuk
mendudukkan hukum.

Syarat-syarat itu memang berat dan patut. Kalau tidak ada syarat demikian
tentu segala orang dapat berani saja mentafsirkan al-Quran. Ilmu-ilmu yang
dijadikan syarat oleh Ulama-ulama itu Alhamdulillah telah penulis ketahuiala
kadarnya, tetapi penulis tida-klah mengakui bahwa penulis sudah sangat alim
dalam segala ilmu itu. Tuhan di dalam al-Quran sendiripun pernah berfirman,
bahwasanya di atas orang yang mempunyai ilmu ada lagi yang lebih alim. Maka
kalau menurut syarat yang dikemukakan Ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah
ilmu sangat dalam benar lebih dahulu, tidaklah akan jadi"Tafsir" inidilaksana-
kan. Jangankan bahasa.{rab dengan segala nahwu dan sharafnya, sedangkan
bahasa Indonesia sendiri, lempat al-Quran iniakan diterjemah dan ditafsirkan,
tidaklah penulis "Tafsir" ini termasuk ahli bahasa yang sangat terkemuka,
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meskipun telah menulis lebih daripada 100 buku besar dan kecil di dalam
bahasa Indonesia.

Ada pula syarat-syarat lain yang sangat diabaikan olqh Ulama-ulama yang
telah terdahulu itu. Yaitu di dalam al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang
menerangkan soal-soal alam, lautan dengan ombak gelombangnya, kapal
dengan pelayarannya, tumbuh-tumbuhannya, angin dan badai, awan membawa
hujan, dari hal bintang-bintang dan manazilnya, dan burujnya, demikian juga

keadaan matahari dan bulan. Ayat-ayat yang seperti ini jauh lebih banyak
daripada ayat-ayat yang mengenai hukum dan Fiqh. Sedang penulis "Tafsir" ini
tidaklah seorang keluaran Sekolah Tinggi Pertanian, tidak ada keahlian dalam
Ilmu Alam.

Di dalam al-Quran berkali-kali disebut juga soal atom, sedang penulis
"Tafsir" ini bukanlah seorang ahli atom. Maka kalau syarat ini hendak dipenuhi
juga, pastilah "Tafsir" ini tidak.iadi dikerjakan.

Tetapi, sebagai kita katakan tadi ada soal lain yang mendesak, sehingga
pekerjaan ini wajib diteruskan. Yaitu sangat bangkitnya minat angkatan muda
Islam di tanahair Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu
hendak mengetahui isi al-Quran di zaman sekarang, padahal mereka tidak
mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. Beribu bahkan berjuta
sekarang angkatan muda Islam mencurahkan minat kepada agamanya, karena
menghadapi rangsangan dan tantangan dari luar dan dari dalam. Semangat
mereka terhadap agama telah tumbuh, tetapi "rumah telah kelihatan, jalan ke
sana tidak tahu", untuk mereka inilah khusus yang pertama "Tafsir" ini saya
susun.

Yang kedua ialah golongan peminat-lslam yang disebut muballigh atau ahli
da wah. Kadang-kadang merekapun ada mengetahui banyak atau sedikit
bahasa Arab, tetapi kurang pengetahuan umumnya, sehingga merekapun agak
canggung menyampaikan da'wahnya. Padahal mereka mempunyai kewajiban
sudah lebih luas daripada muballigh-muballigh zaman yang lampau. Dahulu
cukuplah jika seorang muballigh menyampaikan da'wahnya kepada orang
kampung yang agama mereka telah menjadi tradisi. Apa sajapun keterangan
dan da wah yang disampaikan kepada mereka, niscaya akan mereka terima.
Sekarang ini muballigh menghadapi bangsa yang sudah mulai cerdas, dengan
habisnya buta-huruf. Keterangan-keterangan yang didasarkan kepada agama,
padahal tidak masuk akal, sudah beranimereka membantahnya. Padahalkalau
mereka itu diberi keterangan al-Quran dengan langsung, akan dapatlah lepas
mereka dari dahaga jiwa. Maka "Tafsir" kita ini adalah suatu alat penolong bagi
mereka untuk menyampaikan da'wah itu.

Sebelum kita langsung kepada penafsiran, terlebih dahulu kita beri kata
pendahuluan ini, yang di dalamnya akan terbayang ke mana tujuan tafgir.
Adapun penafsir ini sendiri, tidaklah seorang yang menempuh spesialisasi di
dalam salah satu cabang ilmu Islam, cuma mengetahui secara merata dan
meluas pada tiap-tiap cabang ilmu itu. Biasanya ilmu yang meluas rata itu
tidaklah mendalam. Laksana seorang dokter membuka praktek untuk umum,
tahulah dia serba sedikit dalam tiap cabang ilmu kedokteran, tetapi tidak ada
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yang mendalam dalam salah satunya. Kalau sudah mendalam dalam satu ilmu,
bernama dia spesialis; misalnya spesialis telinga, kerongkongan dan hidung,
spesialis mata, spesialis kanker dan sebagainya.

Al-Quran mengandung segala macam ilmu Islam: Ilmu Tauhid, Tasauf,
Fiqh, sejarah, ilmu jiwa, akhlak, ilmu alam dengan segala cabangnya. Yang
sehendaknya menulislah segala spesialis ilmu itu dalam vak ilmunya masing-
masing mengenai tiap-tiap ayat, dan akan keluarlah tafsir berpuluh bahkan
beratus jilid, sebagai uraian masing-masing ayat yang mengenai bintang. Ahli
biologi menafsirkan ayat yang mengenai kelahiran manusia dan hidupnya
pasangan laki-laki dan perempuan. Seketika membicarakan petir atau kilat,
yang memang ada satu surat khas memakai nama itu, tampil pula ahli ilmu
tentang itu. Ketika membicarakan tentang lebah dengan madunya, atau laba-
laba denga6 sarangnya yang rapuh, tampil pula ahli ilmu serangga, dan seterus-
nya. Tafsir yang terlalu amat ideal (cita-cita sangat tinggi) itu tidaklah akan dapat
disusun oleh seseorang. Yang sebaiknyalah cara yang kita tempuh sekarang ini,
bahwa setiap-tiap ayat ditafsirkan menurut lafaz dan maknanya dan rahasia
yang terkandung di dalamnya. Maka jika ada orang yang berminat menyelidiki
kandungan satu ayat Iebih mendalam lagi, ditambahnyalah penyelidikan dalam
vak itu di dalam kitab kitab karangan sarjana yang ada di luar tafsir, sehingga
kitab itupun menolongnya memahamkan lebih dalam maksud ayat.

Misalnya di dalam surat Saba' (Surat 34), ayat tiga ada dibicarakan dari
hal DzarraL yang berarti Atom. Dikatakan dalam ayat itu bahwa bagi Allah
tidaklah ada yang tersembunyi, walaupun yang seberat atom di semua langit
dan bumi, dan tidakpun yang lebih kecil daripada atom itu, ataupun yang
terlebih besar. Semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata dan jelas.

Ketika membaca ayat ini kita telah mendapat petunjuk bahwa ada lagi
sesuatu yang lebih kecil daripada atom. Al-Quran hanya menyatakan adanya,
dan tidaklah dia menguraikan bagaimana adanya yang lebih kecil dari atom itu
secara terperinci. Untuk mengetahui ini tidak di dalam al-Quran lagi tempatnya.
lni sudah diserahkan kepada usaha manusia sendiri.

Oleh karena itu jika ada orang yang mengatakan bahwa segala ilmu sudah
cukup dalam al-Quran, tidaklah perkataan orang itu benar, yang benar adalah
anjuran al-Quran buat menyelidiki segala cabang ilmu.

Lantaran itu maka tidaklah salah kalau penulis Tafsir Al-Azhar ini tidak ahli
mendalam dalam segala macam segi ilmu Islam yang masyhur. Sebab dalam
sejarah ilmu Islam sendiri demikian juga halnya. Ulama yang fokhossus (spesia-
lisasi) dalam Hadis, lemahlah dia dalam ljtihad dan Fiqh. Ulama-ulama yang
dapat mengistimbothkan hukum darial-Quran dan Hadis, kerapkali tidak kuat
menghafal, yang kuat menghafalkerapkalitidak kuat memikir. AI Ghazaliindah
uraian dan kupasannya, tetapi sangat lemah beliau dalam soal menyaringHadis-
hadis. Dalam kalangan Ulama di tanahair kitapun banyak terdapat Ulama yang
sangat mendalam pengertiannya dalam bahasa Arab, sehingga sanggup me-
ngarang dan menggubah syair dalam bahasa itu, tetapi dia sangat lemah dalam
bahasa Indonesia sendiri. Sehingga kealiman beliau tidak begitu dirasai dan
dikecap oleh orang-[anyak. Atau seperti pengarang "Tafsir" ini: Dikenal se-
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bagai pengarang berpuluh-puluh buku Agama Islam dalam bahasa Indonesia,
namun dia masih banyaklah kekurangan ilmu pengetahuan agama meskipun
telah beroleh gelar Doctor H.C. dari Al-Azhar University dan pernah menjadi
dosen dalam derjat profesor dalam beberapa University, dan telah mengarang
berpuluh-puluh buku mengenai filsafat agama. Dan yakinlah penulis "Tafsir" ini
setelah berkecimpung di dalam dunia pengetahuan agama, menjadi guru besar
dan mengarang kitab-kitab itu bahwa masih terlalu banyak yang belum'di-
ketahui. Sehingga jika diperturutkanlah syarat-syarat "mempertakut-takuti"
yang dijadikan dinding oleh Ulama-ulama tadi, tidak jugalah akan keluar
sebuah tafsir yang akan menjadi pegangan dari dua golongan yang kita sebut-
kan tadi.

Maka sebelum masuk ke dalam gelanggang "Tafsir" itu sendiri, terlebih
dahulu di dalam kata pendahuluan inihendak kita uraikan apakah al-Quran itu
dan apa yang terjemah dan apa pula yang tafsir. Dan hendak kita terangkan juga
pendirian penafsir sendiri dan haluannya, sehingga jika bertemu suatu hal yang
tidak bertemu didalam tafsir lain, dapatlah diketahuisebab-sebabnya, karena
mengetahui haluan dan faham si penafsir seketika dia menafsirkan.

Kita katakan demikian, lantaran tafsir-tafsir bahasa Arab yang terkenal
sebagai pegangan ulama-ulama dikenal juga dalam haluan pengarang-penga-
rang itu sendiri. Seumpama TalsirRazi,dikenal orang kecenderungan tafsirnya
untuk membela mazhabnya, yaitu Mazhab Syafi'i. Dan kalau dibaca Talsir al-
Kasysyaal dari Zamakhsyari, orang akan mengenal pembelaannya kepada
Mazhab yang dianutnya, yaitu Mu'tazilah. Dan kalau dibaca tafsir yang di-
karang di akhir abad tigabelas Hijriyah (abad kesembilanbelas Miladiyah),
yaitu Ruhul Ma'ani karangan al-Alusi, akan ternyatalah pembelaannya kepada
Mazhab yang dianutnya kemudian, yaitu Mazhab Hanafi dan dikritiknya de-

ngan halus atau keras mazhab yang ditinggalkannya, yaitu Mazhab Syafi'i.
Maka di dalam pendahuluan ini akan kita jelaskan juga haluan mana yang kita
pilih.
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Al-Quran disebut juga al-Kitab, adalah wahyu-wahyu yang diturunkan
Tuhan kepada RasulNya, dengan perantaraan Malaikat Jibril, untuk disampai-
kan kepada manusia.

Kumpulan dari semua wahyu itu, yang berjumlah menurut perhitungan
yang umum 6,236 ayat, terdiri daripada 1 14 Surat, diturunkan dalam dua masa.
Pertama di Makkah, dalam masa 13 tahun, yang sejak Rasulullah s.a.w.
ditentukan Tuhan dan ditetapkanNya menjadiRasul pada tahun ke41 daripada
usianya, sampaibeliau berpindah ke Madinah. Kedua ialah masa Madinah, yaitu
sejak beliau berpindah ke negeri itu sampai beliau wafat, dalam masa sepuluh
tahun.

Arti al-Quran menurut bahasa (loghah) ialah barang yang dibaca.

Dan al-Quran itu menurut undang-undang bahasa adalah kalimat
Mashdar, yaitu pokok kata, yang berarti bacaon, tetapi diartikan lebih dekat
kepada sesuatu yang dikerjakan (isim maful), menjadi artinya yang dibaca.

Menurut ahli-ahli Syariat, al-Quran itu ialah Kalamullah (sabda Tuhan)
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang dituliskan di dalam
Mushhal.

Dan ahli Fiqh menentukan pula bahwasanya al-Quran itu adalah nama
yang diberikan kepada keseluruhan al-Quran dan dinamakan juga bagisuku-
sukunya atau bagian-bagiannya.

Baik dari asal ambilan bahasa, ataupun setelah dia diistilahkan, namun
keduanya itu telah tergabung menjadi makna yang satu. Yaitu bahwasanya al-

Quran memang dibaca; kekuatannya terjadi pada pembacaannya. Walaupun
kita baca sampai khatam, ataupun hanya satu ayat, namun dia tetap al-Quran.

Apabila kita renungi al-Quran itu kita akan berjumpa perbedaan isidari
Surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Makkah ataupun yang turun di
Madinah. Ayat-ayat yang turun diMakkah adalah khas bagimenetapkan dan
meneguhkan akidah (kepercayaan) lslam yang pokok yaitu Tauhid. Dan me-

nentang penyembahan berhala dan menuhankan benda dan seruan atau
da wah kepada manusia agar mereka memerdekakan akal dan jiwa dari per-

budakan adat, kebiasaan, tradisi dan taqlid, menurut saja kepada nenek-
moyang, dengan tidak usul-periksa. Dan orang selalu disuruh mempergunakan
'akal, fikiran, perenungan dan penyelidikan yang mendalam.

Kalau kita telah masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan diMadinah, di
sana mulailah kita bertemu dengan hukum-hukum Fiqh, peraturan dan segala
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yang bertalian dengan negara dan kemasyarakatan. Di Madinahlah mulai
diterangkan hukum-hukum dan undang-undang yang mengenai peperangan,
tentang hubungan di antara satu kekuasaan negara dengan kekuasaan negara
lain, peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan perdamaian, urusan per-
suami-isterian dan pembinaan rumahtangga, mengenai nikah, talak dan rujuk,
peraturan tentang perwarisan, dan membangun masyarakat yang adil dan
makmur dengan udu.ryu peraturan zakat dan haji, dan utusah-utusan lain yang
semuanya bersendikan persamaan derajat dan adil.

Sebab-sebab perbedaan itu tentu sudah dapat diketahui oleh orang yang
mempelajari sejarah hidup Rasulullah dan sejarah turunnya ayat-ayat al-Quran
itu sendiri. Di Makkah barulah menyusun teman-teman sefaham atau kader-
kader untuk menentang kekuasaan yang masih tegak, yaitu kekuasaan berhala.
Maka belumlah tepat waktunya kalau di Makkah telah diturunkan hukum-
hukum yang mengenai masyarakat sebagai yang tersebut tadi. Di Makkah
barulah memperkokoh akidah yang kelak akan diperjuangkan di muka dunia
ini. Lain halnya dengan keadaan setelah Hijrah ke Madinah. Sebab diMadinah
Islam telah menjadi Daulah, telah merupakan suatu kekuasaan yang nyata dan
dapat menegakkan hukum serta ada ummat yang akan m6matuhinya.

Dan dengan sebab itu pula dapatlah difahamijika al Quran itu, baik di kala
turun di Makkah ataupun setelah zaman Madinah, tidaklah dia diturunkan
sekaligus, melainkan sebagian-sebagian, seayat dua ayat, atau tiga dan empat
ayat, menurut keperluan, terutama jika mengenai Surat-surat yang panjang.

Bahkan satu Surat yang panjang kadang-kadang melalui masa berbulan-bulan
sampai bertahun, baru selesai, yaitu supaya duduknya suatu soalyangtengah
dituntunkan oleh Tuhan, mantap dalam fikiran dan jelas memutuskannya,
sehingga kejadian lain yang terjadi di belakang dapat diqiyaskan kepada ke-
jadian yang pertama itu yang dinamai asbabun nuzul.

Orang musyrikin sendiripun pernah menyatakan perasaan sebagai ter-
sebut di dalam Surat 25 (al-Furqan) ayat 32. Di dalam ayat itu disebutkan
bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa al-Quran diturunkan tidak
sekaligus (jumlatan wahidatan). Lalu Tuhan menyatakan sebabnya, yaitu su-
paya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali.

Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian didirikita sehari-harididalam
mempelajari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu
yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasa telah kita hafal kalimat-kalimat-
nya satu persatu, sebab telah kita pelajari sekaligus, barulah dia akan mantap
dalam fikiran, apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami.
Itulah sebabnya maka orang merasa amat penting mengadakan reseorch, yaitu
penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama, dengan menghadapi satu
kenyataan. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun, barulah akan man-
tap, kalau tinggal di negeri yang empunya bahasa itu agak sekian bulan.

Jadi di dalam ayat 32 daripada Surat 43 itu terdapatlah dua hikmah.
Pertarna untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu di dalam hati Nabi, kedua
supaya ayat-ayat al-Quran itu bisa dibaca dengan sebenar-benar bacaan. Dan
dengan turunnya semasa demi semasa itu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di
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Madinah, amat pentingnya, karena senantiasa ada hubungan dengan Rasul
s.a.w. dengan cahaya dari langit. Sedang kalau datang sekaligus, hanya sekali
ketika turun itu sajalah hubungan beliau dengan langit. Oleh sebab itu maka
masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan, dan
dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang setiap ayat turun, dibaca-
kan dengan seksama oleh Rasul, lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan
mereka baca.

Perkara pembacaan al-Quran, sehingga al-Quran telah menjadi nama dari
seluruh Surat itu, amat penting sangkut-pautnya dengan keadaan ummat yang
didatangi itu sendiri. Terkenallah oleh dunia keliling pada waktu itu, bahwa
ummat Arab Hejaz yang didatangi Rasulitu ialah ummat yang ummi, artinya
sangat sedikit sekali, hanya agak seorang di dalam 1,000 orang yang pandai
menulis dan membaca. Tuhanpun telah mentakdirkan pula rupanya, suatu
hikmat yang tertinggidari sebab keummian mereka ini. Sebab orang yang tak
pandai menulis dan membaca, ingatan mereka amat kuat. Kita di zaman
sekarang, setelah semuanya mahir menulis dan membaca, lemah ingatan
menghafal. Sebab itu maka mata yang buta tidak menghalangi orang buat maju
dalam ilmu pengetahuan yang meminta kecerdasan otak, yang hanya ber-
gantung kepada kekuatan ingatan. Takdir Tuhan telah berlaku, bahwa ummat
yang ummi itu setiap al-Quran turun seayat atau duaayat, tigaatau empat ayat,
ataupun satu Surat sejak dibacakan oleh Nabi, mereka telah menghafalnya.
Ada yang menghafal seluruhnya, ke seratus empatbelas Suratnya dan ada yang
sebagiannya. Sehingga tersebut di dalam al-Quran sendiri bahwa suatu kali
pernah Rasulullah menggegas-gegas, atau mendesak-desak kepada Jibril,
membaca mana ayat yang telah turun, sebelum turun sambungannya, karena
ingin hendak menghafalnya, sebagaimana tersebut dalam Surat 75 al-Qiyamah.
Tetapi dilarang oleh Tuhan dan disuruh beliau mendengarkan dan mengikuti-
nya dengan bacaan yang sama.

Sebagaimana yang kita katakan tadi, hanya sedikit yang pandaimenulis.
Tetapi yang pandai menulis yangsedikit itupun tidak meluangkan kesempatan
buat mencatat, sehingga di samping banyaknya yang mdnghafal ada pula sedikit
yang mencatat, sampai sempurnalah turunnya dalam beberapa waktu saja
sebelum beliau meninggal dunia. Menurut suatu fladis, setelah hampir sem-
purna turun semua, maka pada buian Ramadhan, bnam bulan sebelum beliau
wafat, Jibril rhasih membacakan dan mengulang kembali sekalian ayat atau
Surat yang telah diturunkan itu, sebagai jalan untuk melancarkan bacaan itu.

Oleh karena itu dapatlah saudara-saudara memahamkan hikmat al-Quran
turun secara berangsur-angsur demikian. Kalau diturunkan sekaligus, tidaklah
akan sanggup agaknya sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. itu menghafalnya,
sebab hanya beberapa orang saja di antara mereka yang mempunyai waktu
senggang, sebagai Ahlush-Shuffah, termasuk Abu Hurairah. Yang sebagian
besar ikut berperang mengiringkan Nabi, atau berniaga masuk keluar pasar.
Dan kalau diturunkan sekaligus, sebagai Hukum Taurat yang diturunkan
kepada Nabi Musa, tidak pula ada waktu itu seorang yang akan dapat menyalin-
nya sekaligus, sebab ummat rata-rata adalah ummi.
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Memikirkan keadaan bangsa Arab di waktu itu tidak serupa dengan
memikirkan bangsa tetangganya yang telah lebih maju atau lebih tua per-
adabannya, sebagai bangsa Yunani atau Romawi atau Persia.

OIeh sebab itu maka turunnya secara berangsur-angsur itu menjadikan
bertambah kokohnya dia dihafal sejak dari mulaiturunnya. Dan hafalan dalam
dada jauh lebih berhasil memelihara keasliannya daripada memeliharanya
dengan tulisan. Sedangkan buku-buku zaman moden kita sekarang ini, lagi
dapat bertukar makna karena kehilangan titik atau salah zet, apatah lagi di
zaman nukil-menukil, salin-menyalin dengan tangan dahulu; tentu saja bisa
terdapat kesalahan. Tetapi dengan adanya hafalan karena kekuatan ingatan,
dari beratus bahkan beribu orang, sehingga menjadi mutawatir, dan diturunkan
pula dariguru kepada murid, dari ayah kepada anak. Dan ditambah lagi, bahwa
meskipun al-Quran telah ditulis, telah dikumpul dalam mushhaf, telah disalin
beribu-ribu dan dicetak berjuta-juta, namun keistimewaan al-Quran belumlah
tercapai sebelum dibaca; dibaca oleh yang ahli membacanya.

Bacaan ituptin dijasa, sampai kepada makhraj (tempat keluar) huruf dan
cara mengucapkannya, yang dinamai i/mu Tajwid, dan sampai pula kepada
macam-macam cara orang membaca (Qira'at).

Sejak al'Quran itu diturunkan, sejak berdirinya- Daulah Islamiyah di
Madinah, sampai saat sekarang ini, kaum Muslimin tetap memelihara hal itu.
Meskipun sudah berjuta-juta al-Quran dicetak, namun masih banyak orang
yang menyediakan waktunya buat mgnghafal al-Quran. Di mana-mana di-
adakan perkumpulan berlomba menghafal al-Quran, sehingga apa yang tertulis
dan tercetak, selalu dikontrol oleh apa yang dihafal.

Demikian pula, telah menjadi tradisi bagi seluruh negeri Islam mengajar
anak dari waktu masih kecil membaca al-Quran dengan lidah yang fasih dan
makhraj yang tepat, dengan tidak memandang bangsa. Itulah pula sebabnya
maka salah satu usaha penting dari negeri-negeri yang menjajah dunia Islam,
ialah menghalang-halang dan membelokkan perhatian ibu-bapa daripada me-
ngajar anak-anaknya mengaji al-Quran. Di kala negeri kita masih dijajah oleh
Belanda, sudah mulai ada anak-anak yang diserahkan kepada sekolah Belanda
yang tidak lagidiberiwaktu buat belajar al-Quran, sehingga setelah tanahair kita
merdeka, sudah banyak orang yang tidak pandai lagi, walaupun hanya sekedar
membaca Syahadat di waktu kawin. Malahan banyak orang besar-besar ber-
agama Islam seketika diambil sumpahnya tidak sanggup mengucapkan Demi
Alloh dengan suara yang tepat dan fasih.

Maka oleh sebab al-Quran adalah bacaan, seyogianyalah bagi orang yang
beragama Islam memfasihkan bacaannya, dan mendidik lidah anak-anaknya,
menyerahkan anak-anak kepada guru-guru yang fasih membacanya, sebab al-

Quran adalah untuk dibaca dan diamalkan. Sebab al-Quran itulah yang telah
membentuk kebudayaan dan peri-hidup penganut Islam, yang ditegakkan di
atas budi, memperhalus perasaan, memperkaya ingatan dan melemah-lembut-
kan ucapan lidah.



I'jazul Quran

Arti i' jaz ialah pelemahkan. Yaitu lemah orang buat meniru atau menyamai,
apatah lagi menandingi dan melebrhinya. Sebab itu samalah pendapat Ulama-
ulama ahli bahasa dan sastra, bahwasanya al-Quran ini adalah mu'jizat bagi
NabiMuhammad s.a.w. Sebagaimana bagiNabiMusa ada mu'jizat membelah
laut dengan tongkat, bagi Nabi lsa ada mu'jizat menyembuhkan orang sakit
lepra hanya semata-mata dengan menjamah.

Maka timbullah pertanyaan orang, mengapa mu'jizat Muhammad hanya al-

Quran yang dibaca, atau satu kitab yang dipelajari, bukan sebagai mu'jizat yang
mengagumkan akal? Mengapa tidak tongkat sebagai yang ada pada NabiMusa?
Mengapa tidak api yang tidak menghangusi sebagai mu'jizat lbrahim? Atau
sebagai Isa menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra itu?

Di zaman kita inipun masih ada orang yang bertanya-tanya demikian, dan
orang-orang musyrikin di Makkah dahulupun pernah meminta supaya Nabi
Muhammad s.a.w. menunjukkan suatu mu'jizat, misalnya bukit Shafa menjadi
emas, atau beliau sendiri mempunyai sebuah rumah dari emas, dan beberapa
permintaan yang lain, sebagaimana kelak akan tersebut di dalam Surat 17, al-

Isra', ayat 93 dan beberapa ayat pada Surat lain. Tetapi permintaan mereka itu
tidak dikabulkan Allah atau tidak memandang itu lebih penting daripada
mu'jizat al-Quran. Beberapa Hadrs yang sahih telah diriwayatkan oleh sahabat-
sahabat beliau, bahwa beliaupun pernah mempertunjukkan mu'jizat yanganeh-
aneh dan ganjil, misalnya keluar air yang diminum oleh 1,200 orang dari dalam
timba beliau yang kecil di Hudaibiyah, atau hujan lebat disekitar kemah tentara
saja dan tidak turun di tempat lain sehingga dapat semuanya menampung air,
yang banyaknya 30,000 orang dalam perjalanan ke peperangan Tabuk dan
beberapa mu'jizat yang lain. Tetapi mu'jizat-mu'jizat yang demikian tidaklah
beliau jadikan tantangan kepada kaum musyrikin. Beliau menentang lawan
hanyalah dengan mu'jizat al-Qoran. Dengan al'Quran beliau mengokohkan
risalatnya dan dengan al-Quran beliau menambah iman pengikut-pengikut
beliau, kaum yang beriman, sampai hari kiamat.

Mu'jizat seorang Rasul ataupun seorang Nabi selalu disesuaikan Tuhan
dengan zaman hidup Rasul atau Nabi itu sendiri, dan harus sesuai pula dengan
macam-ragam risalat yang dibawanya. Apabila risalatnya itu adalah risalat yang
merata untuk seluruh manusia, yang kekal dan tidak akan berubah lagi sampai
selama-lamanya, hendaklah mu'jizatnya itu yang kekal dan merata pula, yang
kian mendalam orang berfikir, kian mengaku akan mu'jizat itu. Mu'jizat itu
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sekali-kali tidak akan kekal, kalau dia hanya merupakan suatu kejadian yang
dapat dilihat mata di suatu masa. Sebab apabila Rasul yang membawa mu'jizat
itu telah berpulang ke Rahmatullah, mu'jizat itu tidak akan bertemu lagi. Dan
ada pula suatu kejadian yang dipandahg mu'jizat di zaman hidup Nabiyang
bersangkutan, namun setelah beberapa abad di belakang, keangkeran mu'jizat
itu tidak ada lagi karena kemajuan ilmu pengetahuan. Sebab itu maka mu'jizat
yang diberikan kepada NabiMuhammad bukanlah mu'jizat untuk dilihat mata
dan pancaindera (hissi), tetapi untuk dilihat hati dan meminta pemikiran
(ma'nawi).

Mu'jizat yang hissi telah habis pengaruhnya dengan habis zamannya,
Mu'jizat Musa dan Isa hanya dilihat oleh manusia yang sezaman dengan beliau.
orang Yogi yang kuat mengadakan pertapaan sudah bisa berjalan di atas api
yang tengah menyala, sehingga mu'jizat Nabi Ibrahim sudah hampir disamai.
Kemajuan ilmu kedokteran di zaman sekarang telah memungkinkan sembuh-
nya penyakit-penyakit hebat sebagai yang telah disembuhkan oleh jamahan
tangan Nabi Isa. sudah ada pula orang yang menaksir bahwa terbelah laut di
zaman Musa adalah lantaran pasang yang selalu sangat surut.

sedangkan mu'jizat Nabi Muhammad s.a.w. sendiri tentang Isra'dan Mi'raj
masih juga menjadi pertikaian faham di antara ulama-ulama Islam sendiri sejak
lagi di zaman sahabat, apakah beliau itu Isra' dan Mi'raj dengan tubuh dan
nyawa beliau atau hanya dengan nyawa saja. Aliran yang dua itu tetap ada, yang
berarti bahwa bagi golongan berkepercayaan dengan nyawa saja, urusan Isra'
dan Mi'raj dengan sendirinya tidak begitu hebat lagi. Dan tidak pula mereka
kafir kalau mereka berpendapat begitu.

Lantaran itu dapatlah kita berkata bahwasanya mu'jizat segala Nabi dan
Rasul, dan mu'jizat Nabi Muhammad s.a.w. yang selain dari al-euran, adalah
hal kenyataan yang dapat dilihat mata, yang habis dengan sendirinya setelah
lewat zamannya. Tetapi mu'jizat Nabi Muhammad s.a.w. yang bernama al-
Quran ini adalah mu'jizat untuk seluruh masa dan bangsa, yang datang setelah
akal dan kecerdasan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman purbakala
yang telah dilaluinya itu. Tegasnya, dahulu mu'jizat untuk dilihat mata, sekarang
mu'jizat al-Quran untuk dilihat akal. Akal dari seluruh manusia, turunan demi
turunan.



Isi Mu'jizat Al-Quron

Al-Quran mula diturunkan ialah kepada bangsa Arab dalam bahasa Arab.
Di zaman turunnya, bangsa Arab dalam hal perkembangan bahasa telah sampai
kepada tingkat yang tinggi sekali, terutama dalam sastra, baik puisi ataupun
prosa (manzhum dan mantsur). Syair yang lulus di dalam sayembara bersyair
telah digantungkan di dinding Ka'bah, dihormati dan dimuliakan, karena di
pandang puncak keindahan bahasa. Tetapi setelah al-Quran turun, diatasinya
segala perkembangan sastra itu, bahkan dibuatnya lemah bangsa Arab, ahli-ahli
sastranya buat mendatangkan susunan kata dan arti yang seperti itu. Malahan
al-Quran menantang, siapakah di antara mereka yang sanggup membuat agak
satu Suratpun yang sama mutunya dengan al-Quran.* Ayat-ayat itu berisi
tantangan yang tegas kepada ahli ahli sastra dan bahasa Arab itu, kalau
sanggup, cobalah kemukakan pula barang satu Surat sebagai bandingan dan
gandingan. Maka di ayat 24 Surat al-Baqarah dinyatakan dengan tegas bahwa
mereka tidak akan sanggup membuatnya, walaupun bagaimana mereka usaha-
kan. Dan ternyata mereka tidak sanggup, sampai kepada zaman kita inipun
tidak sanggup, meskipun tidak juga mau percaya mereka yang kafir, karena
kafirnya.

Tidak dikenal di dalam sejarah zaman lampau bahwa ada mereka yang
sanggup. Ada juga yang mencoba, tetapi gagal. Para ulama ahli bahasa dan
agama telah bersepakat, makanya mereka tidak sanggup ialah karenaal-Quran
itu sendiri memang mu'jizat, memang tidak dapat diatasi, atau disamai. Baik
dalam susun katanya, atau dalam pilihan tiap-tiap kata dan hubungannya
dengan yang lain, ataupun sampai kepada makna yang terkandung di dalam-
nya. Bertambah tinggi ilmu orang, sampai kepada zaman sekarang, di dalam
bahasa Arab, dari segi seni bahasa dan sastra, yang telah tersusun menjadi
Balaghah, Fashahah, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan badi' ber-
tambah terasa letak al-Quran itu tetap di atas dariapa yang dapat dicapaioleh
kesanggupan manusia.

Suatu waktu diterjemahkan oranglah kitab "Veda" dariHindu ke dalam

bahasa Arab. Dalam kalangan penganut Hinduisme itu ada satu pendapat

bahwa kitab Veda pegangan mereka itu bisa juga ditiru susunannya oleh
manusia, tetapi manusia tidak mau menirunya lantaran menjaga kesuciannya.

* Lihat Surat 2, al-Baqarah ayal 23; Surat 10. Yunus ayat 38; Surat 1 1, Hud ayat 13.
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Kalau manusia mau tentu bisa saja. Faham inipun menjalar pula kepada
setengah orang Islam di zaman itu. Mereka berkata bahwa al-Quran itu bisa
ditandingi, tetapi kita tidak boleh menandinginya. Lantaran itu majulah bebe-
rapa ulama ahli balaghah menentang pendapat yang kemasukan itu. Mereka
berkata bahwa tidak ada larangan meniru dan menandingi al-Quran, bahkan
disuruh mencoba kalau sanggup (al-Baqarah S urat2 ayat23). Pada waktu itulah
tampil ke muka pelopor-pelopor ahli balaghah menguraikan keaslian dan
keindahan al-Quran itu dari segi balaghahnya, yang tidak dapat ditandingidan
tidak dapat ditukar dan tidak ada pilihan kata lain yang dapat menyamainya.
Timbullah al-Baqillani, dengan bukunya I'jaz al"Quron, dan menulis pula Abdul
Qahir al-Jurjani, buku yang bernamaDalailull'jaz. Kemudiandatangpulalahaz-
Zamakhsyari dengan tafsirnya yang bernama al-Kasysyafyang lebih menekan-
kan perhatian kepada kuasa i'jaz itu pada tiap-tiap ayat.

Kalau orang Arab yang empunya bahasa itu sendiri telah mengaku bahwa
tidak ada kesanggupan manusia menandinginya, usahkan mengatasinya, be-

tapa lagi bangsa yang lain, yang memakai bahasa lain?

Sebagaimana kita ketahui, sampai sekarang ada sekelompok kecil bangsa
Arab yang memeluk Agama Keristen, yang sejak zaman Rasul s.a.w. dan zaman
sahabat menjadi dzimmah (di bawah perlindungan Islam); terdapat kira-kira
satu setengah juta di Libanon, Suria dan Palestina. Di Mesir terdapat dua juta
Keristen-Kopti. Mereka juga memakai bahasa Arab. Dikalangan mereka timbul
juga ahli-ahli sastra yang besar. Maka tidaklah ada di kalangdn mereka yang

sanggup meniru al-Quran, bahkan sebaliknya. Yaitu ahliahli sastra mereka
selalu menganjurkan bahwa untuk memperkaya kesusasteraan dan memper-
halus rasa bahasa, selain mengetahui syair-syair Arab purbakala, untuk mem-
perlengkap diri menjadi penyair dan pujangga, seyogianyalah mengetahui al-

Quran.
Maka menjadi kepercayaanlah bagiseluruh bangsa Arab, selama 14 abad

sampai sekarang bahwa mereka tidak sanggup menyusun lagi kata lain untuk
menandingi balaghah dan fashahat al-Quran. Kelemahan meniru itu bukan
karena dilarang, bahkan ditantang supaya dicoba. Maka al-Quran itu sendirilah
yang mengelukan lidah dan tangan orang buat menirunya. Orang Arab apabila
mendengar orang membaca al-Quran, walaupun dia bukan orang Islam, mesti
terpesona oleh balaghahnya dan terpukau oleh makna yang terkandung di
dalamnya, dan tenggelamlah perasaan halus mereka kepada butir katanya,
susunannya dan gaya bahasanya serta kandungan isinya.

Seorang ahli bahasa yang besar, sastrawan terkemuka di zaman Nabi,
yaitu al-Walid bin al-Mughirah seketika diminta oleh Abu Jahal, bagaimana
kesannya tentang susun kata al-Quran itu telah menyatakan: "Demi Allah!
Tidak ada di dalam kalangan kita yang sepintar saya menilai syair-syair, yang

mengenal Rajaznya dan Kadhidnya. Demi Allah! Apa yang diucapkan oleh
Muhammad itu tidak dapat diserupakan dengan sembarang syairpun. Demi
Allah! Kata-katanya ini manis didengar, indah diucapkan, puncaknya menim'
bulkan buah, dasarnya memancarkan kesuburan. Perkataan ini selalu di atas
dan tidak dapat diatasi, dan yang di bawahnya mesti hancur dibuatnya."
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Al-walid tidak masuk Islam, dia tetap dalam kufur. Tetapi inti kebenaran
dalam keistimewaan al-Quran tidak dapat dibantahnya. Dia tidak dapat me-
mutar-balik kenyataan. Sebab itu maka al-Quran mempengaruhijuga kepada
orang yang memusuhinya, sebagaimana mempengaruhi orang yang beriman
kepadanya. orang musyrikin menentang Rasulullah s.a.w. ialah karena takut
bahwa pengaruhnya akan bertambah besar, sebab al-Quran itu senjata yang
tidak dapat diatasi. Sampai ada di antara orang kafir itu yang memberi nasihat
kepada kawan-kawannya, supaya mereka jangan suka mendengarkannya, dan
hendaklah hiruk-pikuk seketika al-Quran itu dibaca oleh Rasul, supaya jangan
sampai terdengar, karena hanya dengan jalan demikianlah mereka merasa
bahwa mereka akan menang berjuang menentang Rasul, (lihat Surat 41, Fush-
shilat, ayat 26).

Sejarah dan perkembangan penilaian terhadap al-Quran itu telah mem-
berikan tiga kesimpulan tentang i'jaz. Yang pertama ialah keistimewaan yang
telah pernah dicapai oleh bangsa Arab, yang kedua ialah makna atau ma'aninya,
yang hakiki, yang telah terbukti bahwa puncak tertinggi yang manapun dari
fikiran mereka tidaklah akan sampaike martabat makna al-Quran. Ketiga ialah
ajaran akhlaknya. Ajaran akhlak al-Quran itu, kalau dimisalkan bukanlah dia
ajaran agama, namun puncak budi dari manusia yang cerdas, tidaklah dapat
membantah bahwa itulah akhlak yang baik.

Sebab itu i'jaz ini telah menjadi salah satu ilmu yang wajib diperhatikan juga
seketika menafsirkan al-Quran.

Dan i'jaz al-Quran ini adalah terhadap seluruh manusia. Kalau bangsa Arab
dengan bahasa Arab adalah bahasa yang tidak mati, malahan bertambah
berkembang dan berpengaruh di dalam abad keduapuluh ini, dan orang-orang
Arab sendiri, terutama sarjana-sarjana bahasanya telah mengakui kelemahan
mereka, apatah lagi seluruh manusia. Dan memang Muhammad s.a.w. diutus
kepada seluruh manusia di muka bumi ini*.

Dengan secara ringkas dan pokok saja, kita hendak mencoba mengemuka-
kan empat rupa I'jaz al-Quran.

Pertama: Fashahah dan Balaghah, amat tinggi derajat kata dan maknanya,
yang mempesona pendengarnya, yang dimulai oleh orang Arab yang empunya
bahasa itu sendiri, yang lebih tahu apa susun, irama, gaya dan pengaruh
ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Bangsa yang sebelum al-
Quran turun mengadakan sayembara perlombaan syair-syair pada tiap-tiap
tahun di pasar Ukaadz, dan syair yang menang mendapat kehormatan di-
gantungkan di Ka'bah; bangsa yang terdiri dari kabilah-kabilah, dan tiap-tiap
kabilah merasa rendah diri kalau dalam kalangannya tidak ada ahli syair atau
ahli pidato yang fashih dan kalau mereka kagum terpesona oleh al-Quran,
bolehlah kita bangsa yang lain mempercayai kekaguman mereka itu.
' Susunan al-Quran bukanlah susunan syair, dengan susun rangkaikata
menurut suku-kata bilangan tertentu, dan bukan dia puisi dan bukan dia prosa

* Lihat Surat 34, Saba'ayat 28 dan beberapa ayat yang lain



16 Talsir Al'Azhar

dan bukan pula dia sajak, tetapi dia berdiri sendiri melebihi syair, nashar dan

nazham, yang belum pernah sebelumnya turun, orang Arab belum pernah

mengenal kata seperti itu. Demikianlah terpesona mereka itu, lebih terpesona

p"-Jku-p"-uka mereka sendiri, sebagai Abu Jahal, Abu Sufi7an, al-Walid bin

al-Mughirah dan lain-lain.
Tidak ada kata lain yang dapat mereka pilih untuk menilainya, sehingga

mereka katakan saja bahwa al-Quran itu adalah sihir. Seorang pedusunan dari

Bani Ghifar, bernama Anis, yaitu saudara dari Abu Zar al-Ghifari berkata

kepada Abu zar "Saya bertemu di Makkah seorang laki-laki memeluk

agamamu ini, dia mengatakan bahwa dia utusan Tuhan Allah." Lalu Abu Zar

berkata: "Apa kata orang tentang dirinya?"
Anis menjawab: "Ada orang yang mengatakan bahwa dia itu seorang ahli

syair, kata orang yang lain dia itu kahin (tukang tenung) dan kata yang lain lagi

d:ia itu ahli sihir." Lalu Abu Zar bertanya kepada Anis, karena diapun seorang

penyair: "Engkau sendiri bagaimana pendapatmu tentang dia?" Anis menjawab:
lAku telah pernah mendengar perkataan kahin, namun ini bukan kata-kata ahli

kahin. Aku sudah perbandingkan kata-katanya ini dengan syair-syair ahli

syair, maka tidak ada samasekali persamaan kata-katanya ini dengan syair.
pendeknya, demi Allah, dia adalah benar. Dan penyair adalah bohong."

Kedua: Al-Quran banyak menceritakan berita tentang masa-masa telah

lalu; berita tentang kaum 'Aad,Tsamud, kaum Luth, kaumNuh, kaum lbrahim,

kaum Musa, ,,"g"ii Madiyan, ceritera tentang kesucian Maryam dan kelahiran

puteranya (lsa Almasih), tentang lahirnya Yahya bin Zakariya. Segala berita

yang dibawanya itu bendr dan semuanya bertepatan dengan kenyataan yang

t"nur, dan banyak persesuaian dengan cerita ahlul-kitab, sedang yang mem-

bawa terita al-Quran ini dikenal oleh semua yang hidup sezaman dengan dia

bahwa dia ummi (butahuru0, tak pandai menulis dan tak tahu membaca. Dan

tidak pula pernah belajar kepada seorang guru, dan masyarakat Makkah

sendiri, tempat dia lahir dan dibesarkan bukanlah masyarakat ahlul-kitab,

melaini<an masyarakat menyembah berhala. Bukan sebagai di Madinah yang

dipengaruhi oleh Yahudi dan bukan sebagai di Najran yang berpenduduk

Nasrani.
Meskipun kaum Orientalis kadang-kadang mencari segala macam lobang,

walaupun lobang paling kecil, untuk menegakkan teori bahwa Nabi

Muhammad s.a.w. pernah belajar kepada ahlul-kitab, namun teoriyang dibikin-

bikin itu adalah laksana menegakkan benang basah. Berfikir yang benar'

hanyalah sampai kepada kesimpulan bahwa "orang ini" dan Nabi Muhammad

,.u.,Ju., mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam al-Quran

sendiii Tuhan bersabda kepadanya: "Bahwa sebelum al-Quran ini turun, dia

belum pernah membaca satu kitabpun, dan belum pernah dia menulis apa-apa

dengan tangannya."*
Satu hal yang lucu telah kejadian. Di Makkah ada tinggal seorang panddi

besi berasal dari negeri Rum, menerima upah membuat pedang- Orang itu tidak

* Lihat Surat al-Ankabut, ayat 48
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berapa fasih berbahasa Arab dan bukanlah dia seorang failasuf atau guru,
meskipun berasal dari Romawi. Kepandaiannya hanyalah semata-mata me-
nempa besi. Nabi Muhamamd s.a.w. pernah datang dua tiga kali ke bengkel
tempat orang itu bekerja. Mungkin tertarik melihat kepandaiannya membuat
pedang. Maka disebarkanlah berita oleh musuh-musuhnya ketika itu berita
bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang Rum pandai besiitu. Berita inilah
yang dibantah oleh al-Quran dengan cara berfikir yang teratur di dalam Surat
an-Nahl (Surat 16, ayat 103), bahwa Tuhan mengetahui apa yang mereka
tuduhkan itu, yaitu bahwa Muhammad diajar oleh manusia, bukan wahyu dari
Tuhan. Manusia itu ialah pandai besi orang Rumi. Padahal lidah Rumiitu ialah
lidah ajami, sedang wahyu yang turun ini adalah lidah atau bahasa Arab yang
terang, yang jelas lagi fasih.

cobalah fikirkan dengan akalyang teratur, adakah mungkin diakal bahwa
seorang Rumi yang tidak fasih berbahasa Arab mengajar Nabi tentang wahyu
dengan bahasa Arab yang sangat indah, di atas dari segala keindahan?

Sedang pemuka-pemuka Quraisy yang ahli dalam bahasa, selama ini tidak
mengenal sedikitpun tentang pandai besi Rumi itu lain dari langganan yang baik
dalam pembikinan pedang?

Ketiga: Di dalam al-Quran pemah diberitakan pula hal yang akan kejadian.
Di dalam surat Rum (surat 30, di ayatnya yang perrnutaan diwahyukan kepada
Nabi Muhammad s.a.w.) bahwa mulanya orang Rum kalah berperang dengan
orang Persia, tetapi sesudah beberapa tahun kemudian, orang Rum pasti akan
menang kembali.

Ketika orang Rum itu kalah dipermulaan, musyrikin euraisy bergembira
hati, sebab orang Persia yang mengalahkan mereka adalah penyembahLrhala
pula. sedang kaum Muslimin bersedih hati, sebab orang Rum adalah pemeluk
Nasrani, yang pada pokoknya bertauhid juga, artinya dekat dengan Istam. Tapi
kedatangan ayat memberi kepastian kepada kaum Muslimin bahwaRum akan
menang kembali tidak berapa tahun lagi: Bidh'i sinina. Artinya diantara tujuh
dan sembilan tahun lagi. sampaiAbu Bakar bertaruh dengan orang euraisy
beberapa ekor unta, bahwa Rum pasti akan menang kembati. Dan setelah
sampaiwaktunya, terjadilah kemenangan Rum dan kalahlah persia. Abu Bakar
yakin dan pasti menang, sebab dia yakin akan bunyiayat ini. (Ketika itu zaman
Makkah, belum ada larangan bertaruh). Maka diterimatah kemenangan per-
taruhannya.

Demikian juga janji kemenangan menghadapi euraisy di peperangan
Badar, dan demikian juga janji bahwa Nabi dan sahabatnya akan dapat melaku-
kan Umrah dengan aman sesudah Perdamaian Hudaibiyah. semuanya Insya
Allah akan bertemu di dalam Suratnya masing-masing kelak. semuanya itu
dijanjikan sebelum terjadi sesungguhnya*.

Yang lebih hebat lagi ialah janji kemenangan pasti, bahwa mereka akan
memerintah di bumi, sebagaimana ummat-ummat yang terdahulu juga dan
ketakutan akan berganti dengan keamanan, sebagai tersebut dalam Surat an-
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Nur ayat 35 (Juzu' i8). Maka dari Makkah ke Madinah, dari Madinah dalam

nruru i0 tahun seluruh Tanah Arab telah ditaklukkan oleh Rasulullah sendiri. Di

bawah pimpinan Abu Bakar kaum Muslimin mulai menyerbu kekuasaan Ro-

mawi dan di ,u1nun umar, takluk Persia dan Mesir, dan diteruskan lagi oleh

Khalifah-khalifah yang datang di belakang, sehingga kekuasaan yang pernahdi'

capai Islam, pernah meliputi Afrika, Andalusia, Asia Tengah dan menjulur

sampai kepada anak benua India, dan terus juga ke Kasigar (bagian daritanah

Cina). Dan kejatuhan mereka yang datang di belakang sampai negerinegeri

mereka dijajah oleh musuhnya, telah dibayangkan di dalam ayat yang satu itu
juga, yaitu bahwa kebesaran akan dicabut kalau.telah kufur dan fasik.

Keempat: I,jaz yang lebih mengagumkan lagi ialah terdapatnya beberapa

pokok ilmiah yang tinggi di dalam al-Quran mengenai alam. Dibicarakan di

dalamnya soal kejadian langit dan bumi; bintang-bintang, bulan dan matahari.

Dari hal turunnya hujan dan hubungannya dengan kesuburan dan kehidupan.

Beberapa kali dibicarakan darihal lautan, pelayaran dan perkapalan. Pernah
juga dikatakan bahwa pada mulanya langit dan bumiitu adalah satu, kemudian

dipecahkan (al-Anbiya" surat 21 ayat 30) yang beratus tahun kemudian

penyelidikan ilmu pengetahuan alam menjelaskan bahwasanya bumi ini adalah

pecahan dari matahari. Dibicarakan juga soal asal-usul keiadian manusia, sejak

dari tanah lalu menjadi mani, nuthfah, alaqah dan mudhghah, lalu mudhghah

itu terbentuk menjadi tulang, lalu tulang itu diselimuti oleh daging, kemudian

menjadi manusia yang bernyawa. (surat 23; al-Mu'minun, ayat 12 sampai 14).

Dibicarakan juga dari hal kayu-kayuan, kebun-kebun yang indah, pengaruh

angin berhembus untuk mempertemukan "jantan betina" pada tumbuh-tum-

buhan.
Soal-soal alam yang dibicarakan ini sangatlah mengagumkan, karena

bertambah dalam penyelidikan manusia dalam berbagai macam ilmu penge-

tahuan alam, bertambah jelas maksud ayat-ayat itu' Sedang NabiMuhammad
s.a.w. bukanlah seorang ahli ilmu alam.

Beliau membicarakan beberapa kalitentang lautan, ombak bergulung dan

kapal belayar, sangat menarik perhatian orang-orang pelaut. Sehingga seorang

nakhoda kapal Inggeris bernama Mr. Brown, yang di dalam pelayarannya

pulang-pergi di antara tanah Inggeris dan India selalu membaca terjemahan al-

Qurun, sangat kagum bila membaca ayat-ayat yang mengenailaut dan bahtera,

lalu beliau bertanya kepada orang-orang Islam di India, pernahkah Nabi

Muhammad s.a.w. itu belayar. Maka diterangkanlah kepadanya bahwa Nabi

Muhammad s.a.w. tidak pernah melayari lautan selama hidupnya. Mendengar

keterangan itu ditambah lagi dengan penyelidikannya tentang sejarah hidup

Rasulullah, bahwa memang beliau tidak pernah belayar, timbullah iman

nakhoda Inggeris itu bahwa al-Quran itu memang wahyu Ilahi, dan diapun

langsung memeluk Agama Islam.

Di dalam riwayat ada tersebut bahwa seorang sahabat NabiMuhammad
pernah meminta nasihat beliau, karena maksud sahabat itu hendak menanam

bibit pohon kurma. Menurut kebiasaan, kurma yang subur buahnya ialah yang
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dikawinkan terlebih dahulu. Karena pohon kurma itu berjantan berbetina pula.
Lalu beliau beri nasihat, tidak perlu mengawinkan itu. Nasihat beliau itu
diterima oleh sahabat yang bersangkutan, lalu dia pergi bertanam kurma.
Kemudian ternyata memang kurma yang ditanam dengan tidak perjodohan
terlebih dahulu (okulasi), tidak menghasilkan buah. Lalu beliau sendiriMuham-
mad s.a.w. mengakuibahwa soaldemikian bukanlah keahlian beliau, sebab hal
itu adalah urusan keduniawian semata-mata, yang ahli masing-masing cabang
pekerjaan lebih mengerti daripada beliau dalam urusan itu. Maka setelah
dilakukan orang kembali perjodohan sebelum menanam kurma itu, benarlah
terjadi sebagaimana biasa, menghasilkan buah yang subur.

Belumlah sampai penyelidikan penafsir ini apakah soal penanaman kurma
initerlebih dahulu kejadian daripada turunnya ayat22 dalam Surat al-Hijr surat
15, yang menerangkan bahwa Tuhan Allah mengirimkan angin buat menyubur-
kan (lawaqih) dari pokok kata lqaah, yaitu mencecerkan bibit. Maka dimusim
angin berhembus sepoi-sepoi basa, angin itulah yang memindahkan bibit
kembang yang jantan yang betina. Besar sekali kemungkinan bahwa sahabat
Rasulullah menanam kurma itu, kejadian setelah zaman Madinah, danSurat al-
Hijr adalah turun di Makkah. Artinya terlebih dahulu turun ayat itu darisahabat
berkebun kurma itu. Sebab setelah terjadi masyarakat Islam di Madinah
barulah sahabat-sahabat berkebun-kebun. Maka kedua bukti ini menunjukkan
dengan sangat jelas bahwa Nabi kita s.a.w. bukanlah seorang ahli perkebunan,
dan tidaklah beliau sendiri mengerti, diukur dengan ilmu perkebunan, bahwa
anginpun mempunyai tugas untuk mengawinkan bibit. Sedang maksud ayat22
dari Surat al-Hijr itu dapatlah difahamkan orang di belakang, setelah orang
menyelidiki ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan lebih mendalam. Dan
sudah dapat pula kita katakan bahwa beliaupun tidaklah mengerti pecahnya
sebagian dari matahari lalu menjadi bumi, meskipun ayat itu turun ke atas diri
beliau sendiri. Ahli ilmu alamlah kelak yang akan membuka rahasia itu.

Di sinilah terletaknya mu'jizat. Nabi kita s.a.w. tidak pandairnenulis, tidak
ahli membaca, tidak masuk satu sekolah. Bahkan sesuatu yang patut dinamai
sekolah belum ada pada waktu itu. Sesuatu yang agak patut disebut ilmu pada
masa itu hanyalah ilmu-ansab, yaitu ilmu nasab-keturunan, yang diajarkan dari
mulut ke mulut. Itupun diakui oleh ahli sejarah bahwa beliau tidak ada ilmu
tentang itu. Sahabat setianya Abu Bakar yang ahlidalam ilmu keturunan suku-
suku Arab itu, bukan beliau.

Kata orang "lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat."
Perjalanannya yang jauh selama hidupnya hanya dua kali, keduanya ke tempat
yang sama, yaitu Syam. Perjalanan yang pertama dalam usia 12 tahun dibawa
pamannya. Perjalanan kedua dalam usia 25 tahun membawa perdagangan
Khadijah, yang kemudian menjadi isterinya. Dalam perjalanan yang hanya dua
kali itu, keduanya jalan darat, jalan kafilah, secara insaf dan jujur haruslah kita
fahami bahwasanya tidak mungkin dalam masa sependek itu dia menemui
seorang Profesor atau ahli cendekia dan sarjana untuk menuntut ilmu, sehingga
beliau sanggup mengarang al-Quran lalu mengatakan bahwa langit dan bumi itu
dahulunya satu dan kemudian pecah. Pengetahuan tentang inipun belum
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sampai pada masa itu. Atau bahwa ada semacam hembusan angin yang bisa
menjodohkan bibit jantan dan bibit betina pada tumbuh-tumbuhan. Atau bahwa
proses yang dilalui manusia sejak dari dalam rahim ialah nuthfah, jadi alaqah,
jadi mudhghah, jaditulang, lalu tulang diseliputi oleh daging. Kalau ada Hadis
yang begitu pula bunyinya, ialah setelah beliau mendapat pengetahuan dari al-

Quran, bukan setelah beliau berguru kepada seorang dokter yang ahli dalam
soal kelahiran manusia dan lain-lain itu.

Selain dari itu bagian yang terbanyak daripada ayat-ayat al-Quran ialah
menyuruh manusia memperhatikan alam kelilingnya, merenung dan memikir-
kannya. Ditekankan seruan agar mempergunakan akal. Dan setelah maju ilmu
pengetahuan moden, bertambah jelas pulalah arti yang terkandung di dalam
ayat-ayat itu. Semuanya ini menjadi buktial-Quran bukanlah karangan Nabi
Muhammad s.a.w. melainkan langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta ala.

Kalau ada beberapa penafsir dari ayat-ayat al-Quran memberikan tafsir
yang tidak tepat, misalnya tentang yang berkenaan dengan alam tadi, bukanlah
berarti bahwa ayat itu yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, melainkan
penafsir itulah yang tidak ada ilmu pengetahuan.

Di antara I'jaz itu ada yang umum dirasai oleh seluruh bangsa manusia,
terutama berkenaan dengan susunan bahasanya, balaghah dan fashahahnya,
adalah khas dirasai oleh yang berbangsa Arab.

Lain daripada bukti-bukti yang empat perkara itu ada lagi i'jaz yang lain,
yang berkenaan dengan syariat al-Quran. Al-Qurthubi, ahlitafsiryangterkenal
di dalam kejayaan ilmu di Andalusia berkata: "Dan setengah daripada kan-
dungan al-Quran ialah ilmu yang berguna untuk memelihara keselamatan hidup
manusia, yang berkenaan dengan halal dan haram dan sekalian hukum-hukum
yang lain."

Tidak dapat diragui lagi, bahwa Nabi Muhammad dengan turunnya wahyu
dan Agama Islam ini telah dengan sendirinya mendirikan sebuah kekuasaan,
atau daulat, dan telah diatur dan disusunnya, baik organisasi atau administrasi-
nya. Segala perselisihan yang terjadi dalam negara yang beliau dirikan itu
diputuskan dengan hukum al-Quran. Bahkan ada beberapa riwayat menerang-
kan bahwa orang Yahudi sendiripun pernah meminta perkara mereka diputus-
kan dengan hukum dari Rasulullah sendiri, meskipun mereka tidak masuk
Islam.

Oleh sebab itu maka al-Quran adalah sumber hukum. Kelak di dalam
penafsiran kita akan berjumpa hukum rumahtangga, nikah, talak, rujuk, hadha-
nah, (pengasuhan anak), wasiat, pemeliharaan harta anak yatim minoritas
(golongan kecil) di bawah kekuasaan Islam, sampai kepada peraturan berburu
dan makanan yang halal dan haram. Dan lain-lain sebagainya. Ada hukum yang
diberikan oleh al-Quran secara Mufash-shal, secara terperinci.

Hukum-hukum al-Quran itu diperjelas lagi dengan Sunnah Rasul, baik
perkataannya, (aqwaluhu) atau perbuatannya (afaluhu) atau perbuatan orang
lain dihadapan beliau yang tidak ditegurnya (taqriruhu). Maka hukum-hukum
al-Quran itulah yang menimbulkan lapangan luas bagi mujtahid untuk berijti-
had, sehingga timbullah ilmu fiqh dengan keempat bagiannya (rubu'), sejak
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ibadat, sampai kepada mu'amalat, sampai kepada munakahat dan sampai
kepada hukum jinayat.

Semuanya ini, jangan dilupakan, telah keluar dari seorang ummi, tidak
pandai menulis dan membaca, dan tidak pernah mengambil contoh dari salah
satu kerajaan yang lebih maju dan teratur di masa itu, yaitu Romawi dan Persia
(lran), yang undang-undangnya telah teratur dan tradisinya telah kuat. Semua
ahli sejarah tahu bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah mendirikan sebuah
negara yang berdaulat di atas kehidupan berkabilah yang kecil. Dibawakepada
hidup yang lebih luas dan besar, menggabung kabilah-kabilah dan bangsa, jadi

satu ummat.
Perhatikanlah dua kerajaan yang dianggap puncak tertinggi dari peme-

rintahan di masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Dua kerajaan yang megah itu
berdiri atas dasar despotisme (kesewenang-wenangan raja), dan hak raja
adalah mutlak, sedang rakyat tidak mempunyaihak apa-apa. Rakyat hanyalah
sebagai barang-barang atau binatang pengembalaan yang seluruh hidupnya
dikurbankan untuk raja. Di tengah dua kekuasaan besar itu Rasulullah mendiri-
kan negara yang mempunyai dasar pertama ialah syura, musyawarat. Dan
penguasa tertinggi di dalam negara yang beliau dirikan itu bukanlah Srimaharaja
diraja yang tidak pernah bersalah dan tidak boleh disalahkan, melainkan
seorang yang dipilih dengan kerelaan ummat.

Demikian juga, kalau dikaji secara seksama segala undang-undang dan
hukum yang ada dalam al-Quran itu, adalah dia perseimbangan di antara hak
dan kewajiban antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia
sesamanya, berlandaskan persaudaraan, persamaan dan kemerdekaan,de-
ngan sebenarnya dan sejujurnya.

Setelah beliau wafat, negara yang telah beliau dirikan itu dilanjutkan oleh
keempat Khalifah-khalifahnya. Kemudian disambung oleh Mu'awiyah dengan
mendirikan Kerajaan Bani Umaiyah, tetapi diputarnya dasar pokok pertama
pilihan Khalifah dengan kehendak orang banyak menjadidinasti keturunan.

Kemudian disambung oleh Bani Abbas. Lamanya sejak dari zaman Nabi
sampai akhir Bani Abbas ialah 656 tahun. Kemudian disambung lagi oleh
beberapa negara-negara Islam. Sehingga nyatalah bahwa al-Quran itu pernah
dijadikan dasar dan pedoman hukum berabad-abad. Semuanya mengalami
pasang naik dan pasang turun. Tetapi satu hal adalah nyata, bahwa al-Quran itu
telah pernah dipraktekkan dalam kenegaraan. Kalau sekiranya terdapat ke-
munduran dan kemuraman, bukanlah karena dia dijalankan, melainkan setelah
dia ditinggalkan. Yang dia berikan ialah pokok dan dasar, bukan tekniknya.
Karena teknik bisa berubah-ubah, namun dasar tidak akan berubah.

Semuanya ini adalah dari seorang yang ummi, tidak tahu menulis dan tidak
pandai membaca. Tidak pernah belajar, apatah lagi belajar ketatanegaraan.
Oleh sebab itu tidaklah ada lain kemungkinan lagi, hanyalah satu. Yaitu
bahwasanya al-Quran ini memang wahyu llahi, disampaikan kepada ummat
manusia melalui seorang Rasul yang ummi.
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Setelah kita tinjau dengan seksama pendapat ulama-ulama yang terdahulu,
maka terdapatlah kesatuan pendapat yang umum, yaitu bahwa al-Quran itu
bukanlah semata-mata pada maknanya saja, melainkan mencakupi lafaz dan
makna. Sebab itu makanya terdapat beberapa ayat di dalam al-Quran yang

dengan tegas menyatakan sifat al-Quran itu, yaitu Arabi. Ayat ketiga dariSurat
14, dengan tegas menyebut Qur'anan'Arabiyan, artinya al-Quran yang ber-

bahasa Arab. Sebab itu tidak ada al-Quran lain dengan bahasa lain, yang al-

Quran ialah yang bahasa Arab itu. Kalau dia telah diterjemahkan ke dalam

bahasa selain Arab, namanya bukan al-Quran lagi, melainkan terjemahan al-

Quran.
Seluruh Imam-imam Mazhab sama berpendapat dalam hal itu, yang al-

Quran ialah yang bahasa Arab itu. Hanya satu kali saja terdapat sedikit
pertikaian faham, yaitu karena Imam Abu Hanifah pernah berkata, bahwa bagi

orang Ajam yang baru memeluk Islam, kalau lidahnya belum sanggup membaca
al-Quran dalam sembahyang dengan lafaz Arabnya, bolehlah dia sementara
waktu, sebelum pandai membaca bahasa Arabnya, sembahyang dengan

bahasanya sendiri.
Sebagaimana diketahui oleh ahli-ahli sejarah, Imam Hanafi itu sendiri

memang keturunan Persia (lran) berasal dari daerah Kabul (Afghanistan)

sekarang ini. Jadi beliau mengalami dan menyaksikan sendiri banyaknya orang
sebangsanya berduyun-duyun masuk Islam, tetapi lidah mereka masih belum
lancar mengucapkan huruf'huruf al-Quran, sedang dalam agama tidak ada
paksaan. Itu sebabnya beliau berpendapat bahwa sebelum fasih, biarlah sem-

bahyang dengan bahasa sendiri, tetapiwajib selalu berusaha, sehingga makhraj-

makhraj huruf Arab itu bisa diucapkan dengan tepat.

Lantaran beliau pernah menyatakan pendapat seperti ini, maka adalah

orang yang datang kemudian memperluas pula dengan kesimpulan sendiri
ijtihad beliau yang demikian. Lalu mereka berkata bahwa Imam Hanafi ber-
pendapat bahwa al-Quran itu hanyamakna saja,tidak usah lafaznya. Padahal

setelah dikaji dan ditilik kitab-kitab yang menuliskan ijtihad Imam Hanafi,
tidaklah pernah beliau mengatakan bahwa al-Quran itu hanyamaknasaja.Dan
tidak pula masuk di akal kita bahwa Imam Hanafi yang bergelar al-lmamul
A'zham akan mengemukakan pendapat demikian, karena sudah menjadi
pengetahuan umum, bahwasanya makna yang asli dari satu bahasa, terlalu
sukar dapat diartikan di dalam bahasa yang lain. Bahkan terjemahan ke dalam
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satu bahasa sajapun tidaklah sama di antara satu penterjemah dengan lain
penterjemah. Dan bahasa tempat menterjemahkan itupun selalu berkembang,
yang kadang-kadang satu patah perkataan 100 tahun yang telah lalu, sudah
berbeda dengan yang sekarang ini. Kita misalkan saja kata "pemancar" yang
100 tahun yang lalu artinya ialah pancaran air, sedang arti pada zaman sekarang
ialah satu stasiun radio.

Oleh karena itu kita terjemahkan dan kita tafsirkan al-Quran ini ke dalam
bahasa lndonesia Moden yang sedang berkembang, dengan berpegang kepada
pendapat Imam Abu Hanifah tadi, yaitu untuk membimbing orang yang tidak
tahu bahasa Arab tetapi ingin mengetahui isi al-Quran, dan kita peringatkan
bahwa ini adalah terjemah. Sudah lebih daripada 10 macam terjemah al-Quran
ke dalam bahasa Indonesia, namun bahasa dan gaya bahasa dari terjemah yang
lebih 10 itu tidaklah sama, sebab semua itu adalah pendapat manusia, dan
dalam atau dangkalnya pengetahuan manusia, bukanlah dia al-Quran.

Di zaman Islam dan negara-negara Islam dalam puncak kekuatannya,
Ulama-ulama Islam berpendapat bahwa naskah al-Quran tidak boleh dibawa ke
negeri orang kafir dan al-Quran tidak boleh (haram) jika diterjemahkan ke
dalam bahasa lain. Sebab larangan membawa ke negeri yang bukan Islam, ialah
karena takut al-Quran itu akan diperhina-hina. Dan larangan terjemah ialah
karena sudah nyata bahwa terjemahan tidak akan sama dengan aslinya. Tetapi
fatwa-fatwa yang demikian sekarang telah mulai berubah, sebab zamanpun
telah berubah, terutama dengan adanya alat-alat pencetak, sehingga al-Quran
yang mula-mula dicetak dengan percetakan bukanlah di Mesir, Damaskus atau
diMakkah, tetapi di Hamburg Jerman.

Tentang hal terjemah, kian lama, karena kian melihat kenyataan, tidaklah
besar lagijumlah Ulama yang mengharamkannya, sebab telah dirasai betapa
ter.iemah al-Quran ke dalam bahasa-bahasa Barat, yang kadang-kadang me-

reka katakan bahwa itulah yang al-Quran dan kadang-kadang terdapat pula

terjemahan yang salah. Maka untuk menandingi ini tidak ada lagijalan lain bagi

Ulama-ulama lslam yang bertanggungiawab, melainkan membolehkan penter-
jemahan. Tetapi sama pula pendapat sekalian Ulama Islam Zaman Moden,
bahwa hendaklah ayat-ayatnya yang asli dengan huruf Arabnya dan nomor-
nomor ayat dicantumkan pula di samping terjemahan itu, supaya dapat di-

banding oleh ahli-ahli yang lain benar atau salahnya, tepat atau janggalnya

terjemahan itu.
Syukurlah kita kepada Tuhan, sebab baik bacaan al-Quran dengan makh-

raj dan hurufnya dan tajwid atau perkembangan tulisannya, masih tetap asli

menurut naskah yang pertama. Inilah keutamaan al-Quran yang melebihi
naskah Taurat dan Injil. Keaslian al-Quran adalah mutawatir, artinya diterima
dan dihafal oleh beribu-ribu orang yang mustahil akan sepakat berdusta dan
diajarkan turun temurun dari nenek kepada anak dan kepada cucu.

Sekarang kita terjemahkanlah tiap-tiap ayat al-Quran yang 30 Juzu', 114

Surat dan 6,236 ayat itu, ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, dan di
samping terjemah, penulis ini mencantumkan pula bunyi ayat aslinya dengan
huruf Arabnya. Tidak ada salinan bacaan-bacaan bahasa Arab al-Quran itu ke
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dalam huruf lain. Kecuali sedikit-sedikit beberapa kalididalam tafsir. Sebab
penulis "Tafsir" ini insaf benar bahwa huruf Latin (Rumi) yang hanya 26 buah
tidaklah cukup untuk menggantikan huruf Arab yang 29 buah.

Maka Tafsir al-Quran, Tafsir Al-Azhar ini; yang di dalamnya kita telah
mencoba menterjemahkan ayat demi ayat ke dalam bahasa lndonesia atau
Melayu, adalah menyambung usaha nenek-moyang yang terdahulu sebagai
Syaikh Abdurrauf bin A.li Fanshuri di dalam abad ketujuhbelas Masehi di negeri
Aceh Darussalam, dan menyertai pula usaha teman-teman sebaya yang lain dan
terjemahan mereka masing-masing. Mungkin akan terdapat kealpaan, sebab
yang aku kerjakan ini adalah satu pekerjaan amat besar dibandingkan kepada
kecilnya diriku dan piciknya ilmuku. Maka kepada peminat al-Quran kita
serukan bahwa penafsiran dari tiap-tiap penafsir tidaklah sama, masing-masing
diberiwarna oleh keperibadian penafsir itu sendiri, dalam dandangkalilmunya,
pendidikannya dan pengalamannya. Sebab itu kita ingatkan sekali lagi bahwa
tafsir ini belumlah cukup. Yang cukup dan lengkap hanyalah al-Quran itu
sendiri.

Maka untuk mendekati kecukupannya itu sebaiknyalah angkatan muda
lslam jangan hanya membaca terjemah dan tafsir, cukupkanlah segala terjemah
dan tafsir yang telah ada, di antaranya Tafsir Al-Azhar ini sebagaipembimbing
saja bagi mencapai masuknya Nur ayat-ayat al-Quran ke dalam jiwa masing-
masing saudara, sehingga menjadi seorang Muslim yang mencukupi artikata
dengan Nur al-Quran itu.

Dan sebagai kita katakan di awal kata di atas tadi, hendaklah selalu Muslim
menfasihkan membacanya. Kalau sudah kelu lidahnya, karena bekas pengaruh
penjajahan, hendaklah dia menyerahkan anaknya belajar bacaan al-Quran itu
kepada seorang guru yang pandai dan fasih, yang mengenai tajwid dan qiraat al-
Qurannya. Sebab sebagai dikatakan tadi, al-Quran ialah lafaznya dan makna-
nya. Al-Quran ialah yang bahasa Arab itu. Dan kalau dia diterjemahkan, maka
nama terjemahan itu tetap terjemahan, bukan al-Quran.
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Tafsir yang utama dan yang pertama dari al-Quran, tidak lain, ialah Sunnah.
Yaitu perkataan (aqwal) dan perbuatan (afaal) Nabidan perbuatan orang lain.

Yaitu sahabat-sahabatnya, yang mereka kerjakan di hadapan beliau, lalu

dibiarkannya saja tidak dicegahnya (taqrir). Itulah Tafsir Al-Quran yang per-

tama. Ini dijelaskan oleh Tuhan di dalam Surat an-Nahl, Surat 16, ayat 44 (ujung

ayao.

"Dan telah Kami turunkan kepada engkau peringatan, supoya engkau
jelaskan kepada monusio aw yang diturunkan kepada mereko, supaya
mereka semuonya berlikir -" (an-Nahl: 214)

Zikir artinya peringatan atau ingatan atau ingat. Artinya segala perbuatan
Rasulullah yang kita namai Sunnah itu adalah beliau kerjakan dengan sadar,
supaya Sunnah beliau menjadi keterangan dan penjelasan daripada al-Quran
itu. Sehingga'Aisyah seketika ditanya orang bagaimanakah akhlak Rasulullah
s.a.w. itu? Isteribeliau itu menjawab: "Akhlaknya ialah al-Quran itu sendiri!"

Oleh sebab itu maka Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dari al-Quran,

sehingga tidaklah boleh seseorang menafsirkan al-Quran yang berlawan de-

ngan Sunnah. Bahkan wajiblah Sunnah menyoroti tiap-tiap Tafsir yang hendak
ditafsirkan oleh seorang Penafsir. Kalau di dalam al-Quran terdapat yang

mujmal (secara umum), Sunnahlah yang menjelaskannya (mufashshal) secara

terperinci. Al-Quran menyuruh berwudhu' dan sembahyang, maka Sunnah
perbuatan Rasulullah dijadikan teladan bagaimana menjalankan wudhu' dan
sembahyang itu.

Sunnahlah pensyarah, penafsir, penjelasan bagi al-Quran. Sedang al-Qur-
an itu sendiri bila diteropong dari segi Sunnah itu terbagi pada tiga bagian:-

Bagian pertama, yaitu dia mengandung hukum-hukum yang bersangkutan
dengan halaldan haram, faraidh dan wajibat (suruhan dan perintahyangmesti)
atau yang dianjurkan (mandubat), atau yang dilarang dan dihukum siapa yang
melanggarnya (mahzhurat). Di samping itu ialah beberapa peraturan, undang-
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undang dan hukum yang berkenaan dengan Daulah Islamiyah (kenegeraan
Islam), atau lebih jelas lagi. Hal-hal inidinyatakan dengan tegas tafsirnya oleh
Sunnah Nabi, dan akal tidak banyak kesempatan buat menerawang lagi
mencari penafsiran yang lain daripada yang telah ditentukan Nabiitu. Karena
bagian pertama inilah intipati dariRisalat Muhammadiyah. Nabi telah menjelas-
kannya dengan perkataan dan perbuatan dan pengakuannya. Kalau Nabitidak
menjelaskannya, maka belumlah sempurna dia menjalankan tugasnya sebagai
Rasul. Maka mustahillah Nabi tidak menyampaikan dengan sempurna dan
lengkap apa yang dia disuruh menyampaikan kepada kita. Lantaran itu maka
segala hukum-hukum Fiqhiyah yang ada dalam al-Quran, baik berkenaan
dengan ibadat, ataupun dengan mu'amalat ataupun untuk menyusun masya-
rakat kemanusiaan yang dimulai dasar pertamanya dari keluarga (usrah),
sampai meningkat kepada berkarnpung halaman, berkota bernegeri, sampai
kepada bernegara dengan wilayah kekuasaannya, dan hubungan di antara yang
memerintah dengan diperintah, sampai kepada hubungan kaum Muslimin
dengan golongan lain dalam damai atau dalam perang; semuanya itu dijelaskan
oleh Sunnah Nabi. Dan syukur Alhamdulillah Sunnah Rasul, sejak dariper-
kataan-perkataan beliau, sampai perbuatan orang lain yang tidak beliau tegur;
dengan kerja keras para ahlinya telah terkumpul menjadi kitab-kitab Hadis,
mana yang mustafidh (sangat dikenal), mana yang sahih, mana yang hasan dan
mana yang dha'if.

Kita jelaskan sekali lagi:

Kalau ada orang yang berani menafsir-nafsirkan saja al-Quran yang ber-
kenaan dengan ayat-ayat hukum yang demikian, tidak berpedoman kepada
Sunnah Rasul, maka tafsirnya itu telah melampaui, keluar daripada garis yang
ditentukan oleh syariat. Sebab itu tidak seyogianya, tidak masuk akalbahwa
seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul beraniberani saja
menafsirkan al-Quran yang berkenaan dengan halal dan haram menurut ke-
hendaknya sendiri, padahalSunnah Nabi telah ada berkenaan dengan itu. Nabi
telah meninggalkan kepada kita jalan yang lurus dan jelas, malamnya sama
terang dengan siangnya, dan selama-lamanya kita tidak akan tersesat dari
dalam agama ini, atau terpesong keluar dari dalam garisnya, selama kita masih
berpegang teguh kepada yang dua itu, yaitu Kitab dan Sunnah. Maka barang-
siapa yang hendak mengenal Fiqhil-Quran, tidaklah akan berhasil maksudnya
kalau dia tidak mempelajari Sunnah. Seorang yang berani menafsirkan al-
Quran yang berkenaan dengan hukum dengan pendapatnya sendiri, padahal
Sunnah ada, samalah halnya dengan orang yang masih saja memakai Qiyas,
padahal Nash sudah ada dalam hal yang dia tinjau itu. Orang yang bertindak
demikian, tidaklah lagi berfikir di dalam garis yang ditentukan oleh Islam.

Pengecualian halinihanya satu. Yaitu apabila terdapat Nash al-Quran itu
jelas, terang, nyata, sehingga tidak perlu tafsiran lagi, lalu bertemu pula Hadis
Aahad, yaitu Hadis Rasulullah s.a.w. yang diberitakan oleh perawi-perawiHadis
dengan jalan yang bukanmasyhur,sedang isi makna Hadis itu berlawanan
dengan Nash yang shahih (jelas) dan nyata dari al-Quran itu.
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Di dalam hal yang seperti ini kita berhadapan dengan Nash al'Quran yang
jelas nyata, masuk akal, tidak meragukan, bertentangan dengan Hadis yang

maknanya bertentangan dengan al-Quran dan ragu akan kebenaran Hadis itu,

sebab kebenaran tidak dua, hanya satu. Pada saat itu barulah Hadis tadi

ditinggalkan. Dengan kesadaran bukanlah Rasulullah yang diragui kebenaran-

nya, melainkan kekhilafan daripada perawi-perawi Hadis itu.

Hal-hal yang seperti ini akan berjumpa dua tiga kali didalam tafsir kita ini,

Insya Allah.

Bagian kedua dari al-Quran ialah bersangkutan dengan "Akidah", atau

kepercayaan, dan dikenal juga dengan kata bahasa asing yang telah kita
populerkan dalam bahasa Indonesia, yaitu doktrin. Uhtuk menegakkan akidah,

al-Quran kerapkali mengemukakan perbandingan dan anjuran-anjuran supaya

meninjau dan mencurahkan perhatian. Lalu dia membukakan sedikit tabir
rahasia kejadian alam, semua langit dan bumi, perjalanan matahari dan bulan

dan bintang-bintang, perkisaran angin dan awan, turunnya hujan dan suburnya

bumi, dan lain-lain.

Segala perumpamaan al-Quran yang membawa rahasia alam itu, maksud-

nya ialah buat mendapat kesadaran Iman kepada Allah di dalam jiwa kita. Dia

adalah bahan-bahan atau fakta-fakta yang indah sekalibuat diilmukan. Maka di

dalam menafsirkan ayat-ayat keadaan alam ini adalah dua hal yang perlu:

Pertama pengetahuan kita tentang makna dari tiaplafaz yang tertulis dalam
ayat itu.

Keduo ialah
ayat itu.

Terusterang kita katakan di sini, bahwa Rasulullah s.a.w. atau Sunnah
tidaklah banyak meninggalkan penjelasan tentang itu. Pengetahuan tentang

alam belumlah meluas pada masa itu, baik dalam masyarakat Arab sekeliling

ataupun pada diri Rasulullah sendiri. Tidaklah kita salah kalau kita katakan

bahwa Rasulullah tidak mengetahui ilmu falak dan ilmu hisab dan itu tidaklah

satu kehinaan dan cacat bagi beliau, malahan itulah kemegahan beliau. Bacalah

surat Yunus, (surat 10, ayat 5). Di sana diterangkan bahwa Allah menjadikan
matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditentukan jangka ukuran jalannya

masing-masing. Dalam ayat itu nyata-nyata diterangkan bahwa yang demikian
itu ialah supaya kamu mengetahui bilangan tahun ke tahun dan ilmu hitung,
tetapi Nabi sendiri tidak pandai ilmu hisab.

DidalamSurat al-lsra',Surat 17 ayat ll,punbertemumaknayangsama.
Di sana dikatakan bahwa Allah menjadikan malam dan siang sebagaidua tanda

dari kebesaran Tuhan, pertandaan malam dihapuskan dan pertandaan siang-

pun datang dengan terang-benderang, supaya kamu dapat berusaha mencari

kurnia Allah, dan supaya kamupun tahu bilangan tahun dan hisab. Ean ayat
yang serupa maksudnya dari mulut Nabi supaya ummatnya mengetahui hal itu
dan menambah ilmunya, padahal di dalam satu Hadis yang sahih riwayat
Bukhari dan Muslim beliau bersabda bahwa beliau dan ummat dikelilingnya di
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waktu itu adalah ummat yang ummi, tak tahu tulis dan tak tahu baca; bilangan
bulan yang nyata ialah 29 dan 30. Cuma itu beliau yang tahu.

Maka dalam soal-soal yang berkenaan dengan hal-ihwal dalam aram ini,
seorang penafsir hendaklah menuruti perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau
kita tilik tafsir-tafsir yang dikarang di zaman lampau, dapatliih kita lihat betapa
corak ilmu orang di zaman itu, yang masih sangat ketinggalan oleh kemajuan
ilmu pengetahuan alam di zaman moden ini. Tiap dilihat ayat-ayat itu dengan
kaca ilmu pengetahuan yang ada di zamannya, kian tampak perubahan tafsir-
nya. Adapun Ulama zaman kita ini yang banyak menafsirkan panjang-lebar
tentang ilmu pengetahuan keadaan alam itu ialah syaikh rhanthawiJauhari.

Asalsaja kita ingat tujuan ayat-ayat itu, yaitu memperkuatTauhiduluhiyah
dan Rububiyah, tidaklah ada salahnya jika kita tafsirkan ayat-ayat itu menurut
pengetahuan kita. Dan jika didalam tafsir kita ini terdapat beberapa keterangan
yang tidak memuaskan terhadap ayat-ayat yang demikian, sekallkali bukanlah
ayat itu sendiri dan makna yang terkandung di dalamnyayangsalah, melainkan
tentu saja penafsirlah yang kurang pengetahuan. Dan itupun dapat dimaklumi,
karena pengetahuan penulis "Tafsir" ini tentang ilmu keadaan alam itu sangat-
lah kurang.

Bagian ketiga dari al-Quran ialah yang bersangkut dengan kisah-kisah dan
ceritera-ceritera zaman lampau. Maksud dan tujuan ceritera itu ialah untuk
pengajaran dan i'tibar. Di dalamnya banyak disebutkan perjuangan Nabi-nabi
dan Rasul-rasul Allah menegakkan faham Tauhid dan soal-jawab di antara
mereka dengan ummat yang mereka datangi. Banyak kita bertemu namaNabi-
nabi, sejak dari Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Ismail dan lain-lain, dan yang
terbanyak sekali disebutkan ialah kisah Musa, baik seketika beliau menentang
Fir'aun, ataupun setelah memimpin Bani Israil selepas menyeberangi laut
Qulzum menuju Palestina.

Maksud segala kisah itu, termasuk kisah panjang seluruh surat, yaitu kisah
Nabi Yusuf, bukanlah kisah itu sendiri, melainkan isi pengajaran dan per-
bandingan (i'tibar) yang ada di dalamnya. cara penafsirannya ialah bahwa satu
bagian dapat melengkapkan bagi yang lain. Misalnya kisah perjuangan Musa;
kita dapat mengetahui keadaan Musa sejak dia baru lahir ke dunia sampai
seluruh tingkat-tingkat perjuangannya dengan menafsirkan satu bagian ke
bagian yang lain. Dan setelah kita selidiki di dalam Hadis-hadis Nabi yang
shahih, penafsiran tentang kisah iniadalah sedikit sekali. Yang ada agak banyak
ialah dari riwayat sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkemuka sekali, Abdullah bin
Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kadang-kadang beliaupun mengakui
bahwa tafsir itu juga yang beliau terima daririwayat ahlul-kitab. Kemudian itu
banyak lagi rabi'in, yaitu murid-murid dari sahabat-sahabat Rasulullah me-
ngeluarkan riwayat-riwayat sebagai tambahan dari apa yang tertulis dalam al-
Quran.

Kita kemukakan di sini satu misal, yaitu kisah pertemuan Nabi Musa
dengan NabiKhidir. Sebagaimana kita ketahui, NabiMusa berjalan diiringioleh
bujangnya (menurut riwayat setengah ahli tafsir, ialah Nabiyusya'). Dalam al-
Quran disebutkan bahwa ikan dijinjing bujang itu melompat ke laut dan
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membuat jalannya sendiri dengan ajaib dalam laut. Maka menurut Tafsir dari
Said bin Jubair, ikan itu ialah seekor ikan yang telah dikeringkan dan dibelah,
dan telah diasin, dan sebagian dari kepalanya telah dimakan..oleh Yusya'.
Artinya ia akan mati melompat ke laut.

Ini adalah tafsir, yang kata Said bin Jubair diterimanya daripada riwayat
Ibnu Abbas, tetapi dari Hadis Nabi yang shahih tidak ada dan dalam ayat itu
sendiri tidak ada tersebut ikan itu telah,mati, dikeringkan, dan diasin, sehingga
kalau kita tidak membaca tafsir, bahkan langsung saja membaca ayat kita bisa

memahamkan bahwa ikan itu adalah hidup, lalu melompat ke laut setelah

melihat air, sebagai ikan semelang atau ikan panjang atau ikan belut dan

beberapa macam ikan lagi yang bisa tahan berjam-jam di luar air, dan langsung
melompat ke air kalau ada kesempatan.

Bagian ketiga inilah yang agak rumit di dalam penafsiran al-Quran- Di
bagian inilah kita kerap kali bertemu dongeng-dongeng yang tidak masuk akal

kalau dibangsakan kepada Agama Islam yang menghormati kemurnian akal.

Sebagai satu tafsir tentang bintang "Seroja" (Bintang Timur) yang menurut satu
tafsir, katanya, bintang itu ialah penjelmaan dari seorang perempuan cantik
yang pernah diganggu oleh Malaikat Harut dan Marut.

Di dalam inilah campur-aduk di antara yang masuk akal dengan yang karut,
di antara dongeng-dongeng dengan kenyataan, sehingga berkali-kali kebenaran
ayat al-Quran diliputi oleh lumut khurafat yang tak masuk akal. Inilah yang
dinamakan Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang kerapkali dibawa oleh orang
Yahudi yang masuk Islam. Yang sangat terkenal ialah Ka'bulAhbar dan Wahab
bin Munabbih, keduanya orang Yahudi masuk Islam, banyak membawa do-
ngeng Israiliyat itu, didengar oleh sahabat, lalu mereka salin. Apatah lagioleh
Tabi'in. Kadang-kadang mereka salin dengan tidak memakai komentar, hanya
semata-mata untuk bahan saja bagi kita yang datang di belakang.

Maka terhadap bagian ini penafsir hendaklah hati-hati. Tidaklah mengapa

kalau suatu riwayat yang bukan shahih dariNabiditinggalkan saja, dan tidaklah
mengapa kalau dibatalkan riwayat-riwayat yang tidak masuk akal, dan tidak
diperdulikan kalau tidak sesuai samasekali dengan maksud al-Quran. Gunanya
ialah untuk memberantas pengaruh tafsir-tafsir yang telah beredar dalam

masyarakat kita, yang dijadikan alat untuk mengasyikkan orang mendengar

tabligh oleh setengah guru-guru yang tidak bertanggungiawab. Dan penafsir

bersedia dituduh keluar dari "Ahlus Sunnah wal Jama'ah" kalau sekiranya
membatalkan riwayat-riwayat yang tidak masuk akal itu dipandang salah oleh
golongan-golongan yang hanya menjadi budak dari tafsir-tafsir yang semacam

itu.

Barangkali timbul pertanyaan mengapa sahabat-sahabat Rasulullah s.a-w.

atau Tabi'in menyalin juga riwayat yang demikian, dengan tidak ada pertim-

bangan mereka sendiri atas benar dan tidaknya? Ialah karena Rasulullah s.a.w.
pernah memesankan, bahwa kalau mereka mendengar kisah dari ahlul-kitab
itu, dengarkan sajalah, jangan diakui kebenarannya dan iangan pula segera

didustakan.
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Maka jauhlah lebih aman jika ayat-ayat yang mengenaikisah-kisah itu kita
turuti bagaimana adanya di dalam al-Quran itu saja, dengan sedikit analisa
menurut tanggapan sendiri dengan catatan bahwa analisa itupun barangkali
benar barangkali salah. Sebab yang dimaksudkan dengan segala kisah didalam
al-Quran itu bukanlah perincian kisah melainkan tersebut di dalam al-Quran
sendiri, sebagai tersebut di dalam Surat Yusuf, pada ayatnya yang penghabisan
sekali (ayat 111).

'd't;; #; eli"V,{itL1 -.qt1 J;\'rk # A tV4
'iid- r$-ia;; r1rrJ tJL Jai;,)i:;i.+ rt

(rtt .'- -.r)

"Sesungguhnya dalam kisah orong-orang itu, adalah untuk pengajaran
bagi orang-orang yang mempunyai intr-t'ikiran; bukanlah dia dongeng yang
dibuat-buat, melainkan membenarkan apa yang telah terdahulu daripadanya
dan penjelasan bagi segala sesuofu, petunjuk dan rahmat untukkaumyang
beriman." (Yusuf: 111)

Begitu jelas dimaksudkan Tuhan menerangkan kisah-kisah sebagai wahyu,
bukan untuk dongeng yang dibuat-buat, artinya bukan ceritera roman atau
mythos laksana ceritera Ramayana dan Mahabrata. Tetapi apabila penafsir
melihat beberapa tafsir, di antaranya Talsir al-Khaezin, bertemulah banyak
tambahan yang telah membelokkan tujuan kisah al-Quran daripada untuk
pengajaran dan petunjuk, menjadi dongeng-dongeng yang disadari atau tidak,
telah mengotori al-Quran.

Itulah martabat pertama dari tafsir.
Adapun martabat yang kedua ialah perkataan sahabat-sahabat Rasulullah.

Tentu saja sesudah mencari penafsiran daripada Sunnah, kita mencarinya
pada pendapat dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah; sebab sudah nyata
bahwa mereka hadir di hadapan Rasulullah seketika ayat diturunkan. Dan lagi
mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat (Asbabun-Nuzul). Sebab-se-
bab turun ayat itu tidak dapat tidak, adalah dia jalan yang jelas dan nyata untuk
ditempuh. Kemudian itu, sehabis mengetahuiturunnya ayat, tentu disadari pula
bahwa ayat ini akan berlaku terus menerus di dalam hal yang sama'illatnya. Di
sinilah timbul suatu ungkapan ahli-ahli Fiqh dan Ushul-Fiqh:
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"Yang jadi perhatian inilah arti yang umum yang dimaksud oleh lafaz,

bukan ferkhusus kepada sebob mengapa dia diturunkan."
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Kata-kata sahabat-sahabat yang khas di dalam menafsirkan al-Quran itu
mengungkapkan makna dan maksudnya, hampir sama kedudukannya dengan
Sunnah Nabi sendiri bila bersangkutan dengan hukum-hukum syara'sebab kita
percaya bahwa pada pokoknya tentu sahabat itu menerimanya daripada
Rasulullah s.a.w. Tetapikalau ada dalilbahwa itu hanyalah pendapat sahabat itu
sendiri, maka tidaklah sama derajat pendapat beliau-beliau itu dengan Sunnah
Rasul s.a.w. Malahan kadang-kadang terdapat perlainan pendapat (ra'yi) di
antara mereka, seumpama perselisihan pendapat mereka tentang nenek laki-

laki, apakah dia mendapat waris dari cucunya yang telah mati atau tidak. Abu
Bakar mengatakan nen€k mendapat, apabila ayah tidak ada lagi. SedangAlibin
Abu Thalib berpendapat bahwa nenek laki'laki itu berkedudukan sebagai
Kalaalah dari saudara kandung atau saudara sebapa, dengan memperhatikan
makna kebapaan padanya. Sebab itu Ali dan yang sefaham dengan dia me-

nempatkan nenek sebagai saudara laki-laki, jika ada saudara kandung atau

sebapa. Dan tidak terdinding seseorangpun berhak mengambil bagian faridh'
nya. Dia mengambil sisa yang tinggal seorang diri atau bersama-sama beserta
'ashabah-'ashabah yang lain dengan syarat bagian nenek laki-laki itu tidak
kurang dalam kedua hal itu dari seperenam. Baikpun dia sendiri mengambil
yang sisa atau bersama-sama dengan saudara si mati terhadap yang sisa.

Lain pula pendapat Zaid bin Tsabit. Beliau memandang nenek laki-laki
sebagai Kalaalah dari saudara sekandung atau sebapak dengan syarat tidak
kurang si nenek itu mendapat dari sepertiga.

Semuanya ini adalah ra'yi atau ijtihad dari sahabat-sahabat itu sendiri,
malahan itulah sebabnya maka pendapat mereka berbeda, sebab tidak ada
Nash keterangan terperinci dari Nabi sendiri tentang soal itu.

Ulama-ulamapun tidak ragu-ragu membahas tentang penafsiran yang tim-
bul daripada pendapat (ra'yi) sahabat-sahabat Rasulullah itu. Mereka tidak ragu
buat mengatakan bahwa pendapat sahabat bukan wahyu sebab itu tidak akan
sunyi daripada salah dan benar. Ahli-ahli Fiqh berpendapat bahwa kalau
pendapat sahabat Rasulullah itu hanya satu macam, dan tidak ada bantahan
daripada sahabat yang lain, artinya itu adalah ijma' sahabat adalah hujjah,
artinya boleh dipegang. Cuma kaum Syi'ah saja yang mengecualikan diridari
pendapat itu. Bagi mereka ijma sahabat tidak hujjah.

Kalau terdapat pertikaian pendapat di antara sahabat-sahabat Rasulullah,

maka Ulama-ulamapun memperbincangkan pula. Imam Abu Hanifah, Imam
Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, hendaklah dipilih manakah kata-kata
mereka yang Iebih dekat kepada hukum-hukum Fiqh yang jelas daripelaksana-
an Nabi s.a.w. dan yang ada Nashnya di dalam al-Quran. Kalau pilihan sudah
jatuh kepada pendapat yang lebih dekat menurut pertimbangan sipenimbang
kepada al-Quran dan Sunnah Rasul tadi, hendaklah yang lain ditinggalkan dan
pilih yang lebih dekat itu. Imam Hanafitegas mengatakan bahwa dia tidak mau
pindah-pindah saja daripada satu pendapat sahabat kepada pendapat sahabat-
sahabat yang lain. Imam Syafi'ipun menuliskan demikian di dalam karangannya
ar-Risalah.lmam Malik pun bersikap demikian. Imam Ahmad bin Hanbalbiasa
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menguraikan pendapat-pendapat sahabat yang berlain-lain itu di dalam men-
jelaskan pendapatnya sendiri.

Semuanya itu ialah berkenaan dengan tafsir sahabat-sahabat Rasulullah
yang mengenai hukum halal dan haram. Perlainan-perlainan pendapat itu
banyak terdapat di dalam Kitab Fiqh. Terutama seketika membicarakan ayat-
ayat yang mengenai peperangan atau perdamaian, perjanjian atau jaminan
keamanan. Apatah lagi sesudah Rasulullah s.a.w. wafat, sahabat-sahabat Ra-
sulullah itu meneruskan jihad, menaklukkan negeri, menundukkan musuh,
membuat perjanjian-perjanjian damai, pemungutan Jizyoh dan sebagainya.
Dalam pelaksanaan hal-hal yang sedemikian banyak terdapat pertikaian cara,
yang di zaman kita dinamai kebijaksanaon atau beleid di antara satu sahabat
dengan sahabat yang lain. Tetapi bahan-bahan yang mengenai urusan seperti ini
lebih banyak kebijaksanaon atau beleid di antara satu yang di zaman kita
dinamai khilaliyah. Al-lmam Muhammad bin Hasan asy-Syaibanilah yang
mula-mula mengarang sebuah kitab yang khas mengenai itu, dengan doku-
mentasi yang lengkap yang beliau kumpulkan dari cara pelaksanaan sahabat
itu, yang berdasar kepada keadilan, perlkemanusiaan, kasih-sayang, rahmat
dan karamah (menghormati hak hak manusia). Maka di dalam kitab beliau ini
banyaklah bertemu tafsir pendapat dan pelaksanaan sahabat-sahabat Rasu-
lullah s.a.w. mengenai urusan yang demikian.

Mengenai ayat-ayat yang menyebut rahasia alam, kejadian langit dan bumi,
bintang, bulan dan matahari, hujan, lautan dan daratan, ombak dan tumbuh-
tumbuhan dan sebagainya itu, yang di atas sudah kita katakan bahwa maksud-
nya ialah untuk memperkuat akidah Tuhan; demikian pula ayat-ayat yang
mengandung kisah-kisah. Maka terhadap kedua persoalan ini, tidaklah banyak
keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Memang terdapat beberapa riwa-
yat tentang itu dari kata-kata sahabat, tetapi yang shahih, yang bisa dipertang-
gunglawabkan Sanad (sandaran) adalah teramat sedikit.

Itu dapat kita fahami. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. itu lebih
banyak perhatiannya kepada menjaga halal dan haram, dan lebih tertumpah
kepada menyusun masyarakat yang baru tumbuh, berperang dan berdamai,
menaklukkan dan menerima Jizyah. Adapun tentang rahasia alam, kejadian
langit dan bumi, atau tentang kisah-kisah Nabi-nabiyang terdahulu itu, mereka
percaya bulat saja kepada apa yang dikatakan al-Quran. Tak usah banyak
bising lagi.

Tetapi setelah zaman Khulafaur-Rasyidin (Khalifah yang berempat) artinya
setelah Nabi wafat, dan setelah banyak orang Yahudi dan orang Nasrani masuk
Islam, pada masa itu timbullah satu golongan yang dinamai "tukang cerita" (al-

Qashshaash). Tukang-tukang cerita itu duduk membuat halaqah di dalam
mesjid-mes.iid, lalu bercerita macam-macam ceritera, termasuk kisah yang ada
dalam al-Quran itu, maksudnya ialah untuk memberikan pengajaran-penga-
jaran, sebagai tabligh-tabligh di zaman kita sekarang ini. Supaya ceritera itu
lebih enak didengar, lebih menarik hati, banyaklah ditambahibumbu-bumbu
yang tidak asli, terutama dari ceritera-ceritera Israiliyat tersebut. Pada waktu itu
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sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang masih hidup menunjukkan kurang suka
kepada cara yang demikian. Setelah Saiyidina Ali menjadi Khalifah yang
keempat, satu kali beliau masuk ke dalam mesjid dan dia turut mendengar
tukang-tukang ceritera itu. Dengan tegas mulai waktu itu beliau larang, dan
beliau beri peringatan bahwa barangsiapa yang hendak memakaijuga memberi
tabligh cara berkisah itu, hendaklah menurut yang tersebut dalam al-Quran
saja, jangan dilebih-lebihi. Yang beliau suruh meneruskan mengajar atau
bertabligh didalam mesjid itu hanya seorang saja, yaitu Imam Hasan al-Bishri
yang terkenal, sebab kalau beliau berkisah, tidaklah melebih-lebihi, sehingga
maksud kisah sebagai da'wah tidak bertukar menjadi semacam dongeng-
dongeng. Bahkan Saiyidina Ali turut pula mendengarkannya sebentar tanda
sukanya, lalu keluar.

Kemudian datanglah Zaman Tab'in. Kalau mengenai hukum-hukum halal
dan haram, sebagian besar mereka tetaplah menuruti saja garis guru mereka,
yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Tetapidalam ayat-ayat yang mengenai ilmu
alam tadi, dan mengenai kisah-kisah ummat Yahudi dan Nasrani, atau sengaja
diambil oleh penafsir sendiri, ceritera-ceritera yang tidak masuk akal atau
dongeng-dongeng. Waktu itulah masuk menyelundup misalnya hikayat bahwa
bumi kita ini terletak di atas tanduk lembu, dan kalau lembu itu bergerak
terjadilah gempa bumi

Bertambair jauh dari zaman Rasul dan
Islam dari ilmu pengetahuan, bertambah
macam ini.

Israiliyat itu dapat kita bagi tiga:

Pertama yang sesuai dengan kebenaran, yang ada persetujuannya dengan
al-Quran, sebab ada riwayatnya yang shahih dari Nabi s.a.w. Yang semacam itu
tentu tidak ditolak. Meskipun kita sadar bahwa bukanlah al-Quran yang
dikuatkan oleh ceritera itu melainkan ceritera itulah yang menjadi ada nilainya
sebab ada kesaksiannya dari al-Quran.

Kedua ialah ceritera-ceritera yang terang dustanya, yang berlawanan
dengan riwayat yang shahih dan yang ma'tsur dari Nabi s.a.w. atau berlawan
dengan maksud ayat, atau tidak sesuai dengan dasar ajaran Islam; seumpama-
nya ceritera Gharaniq yang terkenal, yang terdapat riwayat bahwa Nabi
Muhammad s.a.w. telah berdamai dengan kaum Quraisy, sebab beliau telah
sudi mengakui berhala Gharaniq.*

Ketiga ialah yang tidak membawa persoalan baru, tidak bertentangan
dengan al-Quran, dan tidak pula membenarkannya, dan kedatangan riwayat itu
tidak membawa faedah bagi agama dan kalau ditinggalkan tidak pula merugi-
kan. Yang semacam ini menurut lbnu Taimiyah tidaklah kita benarkan dan
tidak pula kita dustakan. Lain daripada itu riwayat-riwayat semacam inikadang-
kadang ahlul-kitab sendiripun berselisih di dalam membawakan riwayatnya.
Misalnya perselisihan ceritera ahlul-kitab tentang beberapa orangkah banyak-
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* Lihat Surat al-Haj dan an-Najm
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nya pemuda-pemuda yang tidur di dalam Gua (ash-habul kahfi); setengah
mengatakan hanya bertiga, empat dengan anjingnya. Setengah mengatakan
berlima, enam dengan anjingnya (al-Kahfi ayat 22). Sampai juga pertikaian
mereka tentang warna anjing itu. Dan banyak juga Israiliyat tentang tongkat itu
bercabang dua. Bahkan ada pula riwayat bahwa tongkat itu ada beberapa
tulisan beberapa rajah "isim" dan beberapa huruf, yang disuntingkan pula oleh
al-Buni di dalam kitab "perdukunan"nya yang terkenal bernama Syomsul
Ma'arif al-Kubro.

Tafsir kita ini ditulis di zaman moden, di zaman ahli-ahli agama yang

berpengetahuan luas telah bertemu dengan ahli-ahli pengetahuan yang men-
dapat pendidikan moden. Maka kalau tafsir inidicampur-aduk dengan Israiliyat,
niscaya tidaklah ada akan harganya buat menjadi da'wah kepada orang yang
hendak langsung mengetahui isial-Quran. lsrailiyat itu adalah sebagaidinding
yang menghambat orang dari kebenaran al-Quran. Kalau di dalam tafsir ini ada
kita bawakan riwayat-riwayat Israiliyat itu, lain tidak ialah buat peringatan saja.

Demikianlah kita uraikan tentang tiga sumber dari penafsiran, mengenai
empat bidang dari isi al-Quran yang akan ditafsirkan itu. Penafsiran pertama
hendaklah diambil dari sumber Sunnah Rasulullah s.a.w. Kedua daripenafsiran
sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. dan ketiga dari penafsiran Tabi'in.

Bolehkah kita menambah pula?
Tadi sudah dikatakan panjang lebar, bahwa mengenai halal haram, cara

ibadat, nikah-talak-rujuk, pendeknya yang berkenaan dengan hukum, kita tidak
boleh menambah tafsir lain. Sebab tafsiran yang lain bisa membawa bid'ah
dalam agama. Tetapi dalam halyang lain-lain terdapat pula perlainan pendapat

Ulama. Imam Taqiyuddin lbnu Taimiyah berpendapat bahwa menafsirkan al-

Quran dengan ra'yi(pendapat sendiri), dengan tidak berdasar darisumber yang
telah ditentukan itu adalah haram.

Di dalam kitab Tuh/otun-Nazhzhor pengembara lslam yang terkenal di
abad keempatbelas, yaitu lbnu Bathuthah mengatakan bahwa dia mendengar
berita yang dapat dipercaya, bahwa Imam lbnu Taimiyah itu selama dalam
penjara telah menulis Tafsir al-Quran, tebalnya 45 jilid. Rupanya naskah itu
telah hilang atau belum bertemu sampai sekarang, sehingga tafsir lbnu Tai-
miyah yang bertemu sekarang hanya Tafsir Surat an-Nur dan beberapa naskah
lain yang jauh daripada lengkap untuk dikatakan 45 jilid. Maka didalam tafsir
Ibnu Taimiyah yang ada itu kita melihat bagaimana cara beliau menafsirkan,
sehingga tersunyi daripada apa yang beliau beri nama ra'yi.

Mula-mula sekali beliau menafsirkan al-Quran ialah dengan al-Quran sen'
diri. Kalau kita ragu memahamkan suatu ayat, hendaklah sambungkan faham-
nya dengan ayat yang lain. Sebab hal yang kurang nyata di satu ayat, akan ada
kenyataannya di ayat yang lain. Misalnya diSurat Thaha kita baca bahwa Nabi
Musa merasa takut melihat tali-tali dan tongkat tukang sihir telah menyerupai
ular yang hendak menggigit (lihat Surat Thaha ayat 57). Kalau ayat itu saja yang

kita baca tentu kesan yang pertama timbul dalam hati kita ialah bahwa Nabi
Musa penakut. Maka untuk menghilangkan keraguan karena hanya membaca
satu ayat dalam Surat Thaha, hendaklah kita baca ayat 116Surat al'A'raf. Di
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sana dikatakan bahwa orang banyak yang menonton telah dipertakut-takuti
oleh penipuan ahli-ahli sihir itu, yang hebat sunglapnya, sehingga tongkat.
tongkat dan tali-tali menyerupai ular. Dengan membaca ayat 116 surat al-A'raf
ini mengertilah kita bahwa bukanlah Musa takut kepada tongkat-tongkat dan
tali-tali tukang sihir yang telah disunglap itu, melainkan takut orang banyak yang
bodoh-bodoh, terutama Bani lsrail yang beliau pimpin akan tergoncang iman-
nya kalau tidak lekas-lekas Tuhan Allah menunjukkan kuatkuasaNya dengan
mu'jizat.

Ada lagi beberapa contoh yang lain, menunjukkan bahwa satu ayat hen-
daklah ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di sinilah terasa betapa pentingnya
selalu membac-a al-Quran, sedapat-dapatnya hafal al-Quran sehingga tahu
memasangkan di antara satu ayat dengan ayat yang lain, ayat yang kurang jelas,
akan dijelaskan oleh ayat yang lain. Ayat yang mujmal (secara umum) di-
mufashalkan (diperincikan) oleh ayat yang lain pula.

Kalau tidak dapat lagiayat ditafsirkan dengan ayat, barulah beliau pindah
kepada Sunnah Nabi. Sebab Nabi sendiripun pernah mengatakan:

"Ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku telah diberi ilmu al-Kitab, dan
seumpamanya itu pula sertanya!"

Artinya bahwa NabiMuhammad s.a.w. telah diberiTuhan ilmu-ilmu yang
berkenaan dengan al-Kitab, yaitu al-Quran, dan bersama dengan ilmu al-Quran
itu diturunkan Tuhan pula tafsirnya dengan Sunnah beliau.

Kalau saMa Nabi tidak pula bertemu yang mengenai itu, beliau tiliklah kata
sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Sebab riwayat-riwayat darisahabat-sahabat
itu diterimanya dan disaksikannya dariNabi. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan:
"Demi Allah! Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidaklah diturunkan suatu
ayatpun daripada Kitab Allah, melainkan sayalah yang tahu kepada siapa dia
diturunkan dan dimana dia diturunkan. Dan kalau aku mengetahui ada se.
seorang yang lebih tahu daripadaku tentang Kitab Allah, betapapun jauh
tempat kediamannya, asal masih dapat dicapai dengan kenderaan, niscaya
kudatangi dia."

Dan Nabi s.a.w. pun pernah mendoakan agar Abdullah bin Abbas diberi
petunjuk oleh Tuhan: "Ya Allah, berilah kiranya dia faham yang dalam tentang
agama dan berilah dia pengetahuan tentang ta'wil."

Arti ta'wil hampir sama dengan tafsir.

Kalau beliau - lbnu Taimiyah - tidak mendapat lagi bahan tafsir darikata.
kata sahabat Rasulullah, beliaupun pindah kepada pendapat Tabi'in. Tetapidi
sini beliau lakukan saringan lebih keras. Yaitu beliau ambil mana yang ijma'di
antara mereka. Kalau ada satu pendapat yang mereka perselisihkan, beliau
pilihlah pendapat yang lebih dekat kepada bahasa al-Quran (loghat) dan
pengetahuan tentang Sunnah (llmu Sunnah).

Dengan pendirian dan cara demikian beliau mempunyaikeyakinan bahwa
tidak ada satu ayatpun daripada ayat yang 6,236 itu yang tidak dapat ditafsirkan.
Beliau dan orang-orang yang sefaham dengan dia tetap berpendirian bahwa
penafsiran dl-Quran tidak boleh dicampuri dengan pendapat sendiri.
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Tetapi ada lagi pendapat yang kedua, yang dipelopori oleh alJmam Jarullah
az-Zamakhsyari dan disokong oleh beberapa ahli tafsir yang lain, bahwa
menafsirkan al-Quran pendapat sendiriyang sihat tidak ada salahnya. Malahan
yang dernikian tidak bisa dielakkan. Sebab bila orang merenung-renung tiap
tiap ayat, menurut peredaran waktu dan tempat, orang selalu akan berjumpa
makna yang baru. Orang selalu akan mendapat ilham, yang di dalam tafsir-tafsir
yang terdahulu tidak ditemui.

Dasar pendirian inipernah diuraikan pula oleh Imam Ghazalidalam lhyoo'
Ulumiddin demikian:

Di dalam al-Quran terdapat segala ilmu agama. Yangsetengah diterangkan
secara langsung dan setengahnya lagi cukup dengan isyarat saja. Setengah
dengan ijmal dan setengah lagi dengan tafshil. Semuanya itu hanya akan didapat
dengan pemikiran yang mendalam dan kesungguhan menyelidik. Tidak cukup
dengan hanya menilik zahir ayat, bahkan tidak pula cukup dengan hanya
penggantungan harapan kepada pendapat Salaf. Bahkan dia meminta renung-
an yang mendalam dan kesanggupan mengeluarkan butir-butir makna yang
tersimpan di dalamnya, laksana mutiara yang tersimpan di dalam kulit giwang di
dasar laut, yang tidak bertentangan dengan pokok dasar. AMullah bin Mas'ud
pemah berkata: "Barangsiapa yang ingin mengetahui ilmu orangpurbakala dan
ilmu orang yang datang kemudian, hendaklah merenungkan al-Quran.". Ke-
inginan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada perenungan sendiri.

Dan lagi di dalam al-Quran itulah yang selengkap-lengkapnya diterangkan
sifat-sifat dan nama-nama Allah (al-Asma-ul Husna) dan diterangkan iuga
perbuatanNya dan zatNya yang suci. Di dalam kehidupan Tauhid, akal manusia
tidak cukup hanya membaca yang tertulis. Dia menghendakipemahamanyang
mendalam.

Nabi s.a.w. pernah bersaMa:

"Barangsiapa yang memahamkan al-Quran, dia dapat mentafsirkan se-
jumlah besar ilmu."

Selain dari itu, di dalam Surat al-Baqarah ayat 296 Tuhan memfirmankan
bahwa Dia akan mengurniakan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki.
Dan orang yang telah diberikurnia hikmah itu samalah artinya dengan menda-
pat anugerah yang sangat banyak sekali. Hikmah diartikan orang juga kebijak-
sanaan, diartikan orang juga filsafat, diartikan orang juga mengetahui yang
tersembunyi. Bangsa Indonesia pernah membuat satu ungkapan kata, bahwa
"Hikmah" itu artinya "mengetahui yang tersirat di balik yang tersurat."

Bagaimana akan dapat dikeluarkan hikmah itu kalau kita tidak dibolehkan
mentafsirkan al-Quran di luar dari garis yang ditunjukkan oleh pendapat yang
dipelopori lbnu Taimiyah itu?

lbnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah s.a.w. supaya dia dapat
memahamiagama lebihmendalam dan mengetahui ta'wil atau tafsir. Didalam
al-Quran ada ayat yang terang-terang menyuruh manusia supaya memohonkan
kepada Tuhan agar ditambahi kiranya ilmu.
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fu-+r"r;-s
"Katokanlah: Ya Tuhanku, tambahilah untukku ilmu."

Sedang ilmu itu sangatlah luasnya, sehingga berapapun yangdimohonkan
rnanusia, tidaklah cukup umurnya buat menampung ilmu yang sangat banyak
itu. Orangorang yang arif bijaksana, bila merenung al-Quran, bukan saja akan
mendapat ilmu agama, bahkan ilmu yang umumpun.

Imam Ghazali bukan saja mengemukakan dalil sebagai yang kita simpulkan
di atas itu, bahkan mengatakan pula bahwa menafsirkan al-Quran hanya
semata-mata di keliling Sunnah tidaklah mencukupi, karena Hadis yang ma'tsur
dariNabi s.a.w. dengan sanadnya yang shahih, yang mengenai tafsir al-Quran
sangatlah sedikit. Dan tafsir dari sahabat-sahabat kebanyakan pula hanya dari
pendapat mereka. Maka oleh sebab itu kata Imam Ghazalisebaliknyalah kita
ikuti jejak sahabat-sahabat Rasulullah itu, yaitu membanting tulang dan me-
mikirkan al-Quran dengan mendalam pula, sehingga kitapun dapat mengeluar-
kan ra'yi, sebagai sahabat-sahabat itu pula. Demikian juga terhadap tabi'in.

Kata Imam Ghazali lagi, bila direnung pendapat-pendapat penafsiran sa-

habat-sahabat dan tabi'in, nyata sekali dalam banyak hal mereka tidak ber-
satftran penafsiran. ltulah bukti bahwa.mereka telah memakai ra'yisendiridi
dalam menafsirkan al-Quran.

Imam Ghazali pun mengakui bahwa menafsirkan al-Quran tidak boleh
hanya semata-mata dengan okol, demikianpun tidak boleh hanya semata-mata
berpegang kepada noqal. Artinya jangan hanya semata-mata berpegang ke-
pada pendapat sendiri, dan hanya semata-mata menaqal atau mencopy pen-
dapat orang-orang yang telah terdahulu. Di dalam hal yang mengenal ibadat
tentu kita wajib berpegang kepada Sunnah Rasul. Tetapi kita tahu bahwa isi al-

Quran yang 6 236ayat bukanlah semata-mata peraturan. Menyuruh merenung-
kan alam, jauh lebih banyak ayatnya daripada menguraikan dari hal ibadat.
Sedang Salaf, sejak sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in dahulu-
kala itu, dengan segala kerendahan hati, harus kita katakan dengan tegas
bahwa pengetahuan beliau-beliau tentang ilmu alam belumlah semaju zaman
sekarang ini. Bahkan dalam tafsir-tafsir selanjutnya penafsiran ayat-ayat demi-
kian masih saja mencerminkan tingkat hasil pengetahuan manusia zaman itu
belaka. Masih kita dapati dalam tafsir-tafsir zaman lampau itu bahwa bumilah
pusat alam, dan mataharilah yang mengelilingi bumi. Ketika menafsirkan ayat-
ayat yang berkenaan dengan pengembaraan Zulkarnain ke Timur dan ke Barat
masih saja didapatitafsir berkata bahwa matahari itu benar-benar teibenam ke
dalam lumpur di ujung dunia.

Demikian juga berkenaan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam al-

Quran. Masih didapati penafsiran bahwa kepala kaum'Ad itu sebesar gubah
sebuah mesjid dan tinggi mereka 30 hasta mereka sendiri, sehingga bila
mendengar berita itu sudah dapat dipastikan bahwa panjang tangan mereka
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tidak seimbang dengan panjang badan mereka, padahaldiayat yang lain, yaitu

di dalam Surat at-Tin, Tuhan bersaMa bahwa Allah menjadikan manusia adalah
dalam sebaik-baik rupa dan bentuk (ayat 4).

Lantaran itu maka dengan sendirinya pendapat Imam Zamakhsyaridan
Imam Ghazah inilah yang akan dapat diterima oleh kita yang datang di belakang
ini. Sebab ibadat kepada Allah dan akidah tentang Tauhid selamanya tidak akan
berubah. Tetapi pengetahuan tentang alam selalu berkembang, dan luarbiasa
perkembangannya. Padahal al-Quran mengatasi seluruh zaman yang dihadapi-
nya. Oleh sebab itu maka al-Quran akan tetap ditafsirkan, sesuaidengan ilmu
pengetahuan, melalui ruang dan waktu, tidak berhenti-henti. Sebab Islam

adalah melengkapi dan mengatasi segala agama dan Muhammad s.a.w. adalah
Nabi untuk akhir zaman, dan sesudah dia tidak ada Nabi lagi.

Imam al-Qisthallani, pengarang kitab Fofhul Bari, yaitu syarah Hadis
Bukhari yang masyhur telah menyatakan pula fahamnya di dalam kitab ter-
sebut, bahwasanya seorang alim Jawaz (boleh saja) mengeluarkan pendapat-

nya, sebagai hasil pemahamannya terhadap al-Quran, meskipun hasil pen-

dapatnya itu tidak sama dengan hasil pendapat ahli-ahli tafsir yang terdahulu.
Dan Ulama-ulama yang terkemuka di dalam soal-soal tafsir telah pula menentu-
kan dua syarat di dalam seseorang penafsir mengeluarkan pendapat yang baru
dalam menafsirkan al-Quran. Pertama hendaklah sesuai pokok-pokok alasan
yang dikeluarkannya dengan bahasaArab, bahasa al-Quran itu. Kedua hendak-
lah faham baru itu jangan menyalahi pokok-pokok ajaran agama yang pasti
(Ushuluddin al-Qath'iyah).

Baik golongan Ibnu Taimiyah, ataupun golongan Imam Ghazaliatau jalan

lapang yang diberikan oleh al-Qisthallani, sama pendapat mereka bahwa
menafsirkan al-Quran menurut hawanafsu sendiri, atau mengambil satu-satu
ayat untuk menguatkan satu pendirian yang telah ditentukan terlebih dahulu
adalah terlarang (haram); penafsiran seperti ini adalah tafsiran yang curang.

Yang kedua ialah segera saja, dengan tidak menyelidiki terlebih dahulu,
menafsirkan al-Quran, karena memahamkan zahir maksud ayat, dengan tidak
terlebih dahulu memperhatikan pendapat dan penafsiran orang yang dahulu.
Dan tidak memperhatikan 'urul (kebiasaan) yang telah berlaku terhadap
pemakaian tiap-tiap kata (lafaz) dalam al-Quran itu. Dan tidak mengetahui
uslub (gaya) bahasa dan jalan susunan. Hal yang semacam inilah yang dinamai
beraniberani saja memakai pendapat sendiri (ra'yi) dengan tidak memakai
dasar. lnilah yang dinamai Tahaiium atau ceroboh dan bekerja dengan
serampangan.

Pendeknya, betapapun keahlian kita memahamkan arti daritiap-tiap ka-
limat al-Quran, kalau kita hendak jujur beragama, tidak dapat tidak, kita mesti
memperhatikan bagaimana pendapat Ulama-ulama yang terdahulu, terutama
Sunnah Rasul, pendapat sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in dan Ulama
ikutan kita. ltulah yang dinamai riwayah,terutama berkenaan dengan ayat-ayat
yang mengenaihukum-hukum. Dan dalam halyang lain tadi, akaldan luasnya
penyelidikan kita dalam berbagai ilmu, adalah amat penting dan perlu dalam
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menafsirkan al-Quran. Dengan syarat asal saja akal itu jangan sampai menye-
lanreng daripada Nur yang telah diterangkan oleh syariat!

Maka agar supaya menafsir dengan akal dapat diterima hendaklah kita isi
empat syarat:

1. Mengetahui bahasa Arab, dengan pengetahuan yang dapat dipertang-
gungjawabkan, supaya dapat mencapai makna dengan sejelas-jelasnya.
Jangan menyalahi dasar yang diterima dari Nabi Muhammad s.a.w.
Jangan berkeras urat-leher mempertahankan satu mazhab pendirian
lalu dibelok-belokkan maksud ayat al-Quran agar sesuaidengan maz-
hab yang dipertahankan itu.

4. Niscaya ahlipula dalam bahasa tempat dia ditafsirkan.
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Tiap-tiap Tafsir al-Quran memberikan corak haluan daripada peribadi
penafsirnya. Maka itu di dalam "Tafsir Al-Azhar" ini akan dapatlah dibaca
haluan Penafsirnya.

Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara noqol dengan
okol. Di antara riwayah dengan dirayah. Penafsir tidak hanya semata-mata
mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi memper-
gunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata
menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari
orang yang terdahulu. Suatu Tafsir yang hanya menurutiriwayat atau naqal dari
orang yang terdahulu, berarti hanya suatu "textbook thinking". Sebaliknya
kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona ke
luar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, se-
hingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.

Sebagaimana telah kita bayangkan dahulu di atas tadi, tafsir itu membawa
corak pandangan hidup si penafsir. Dan juga haluan dan mazhabnya. Sehingga
kadang-kadang, al-Quran yang begitu terang, sebagai sumber dari segpla
kegiatan hidup Islam, telah dipersempit oleh sipenafsir sendiri, dibawa kepada
haluan yang ditempuhnya. Misalnya kalau kita baca lo/sir al-Kasysyaf karang-
an Imam Jarullah az-Zamakhsyari kelihatanlah kegigihan beliau mempertahan-
kan mazhab yang beliau anut, yaitu Mu'tazilah. Dan kalau kita tilik pula lo/sir
ar-Raazi, kita lihatlah kegigihan beliau mempertahankan mazhab yang beliau
anut, yaitu Syafi'iyah. Dan apabila kita baca pula tafsir yang ditulis sekitar
seratus tahun yang telah lalu, yaitu lo/sirRuhulMo'ani, karangan al-Alusi Mufti
Baghdad, kita lihat beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut kemu-
dian, yaitu Mazhab Hanafi, sedang dahulunya beliau adalah penganut Mazhab
Syafi'i. Sampai-sampaiada susun kata beliau yang berbunyi kira-kira demikian:
"Tetapi di dalam Mazhab kita, bukanlah begitu." Meskipun sudah nyata
susunan bunyiayat lebih dekat kepada pendapat mazhabSyafi'i, beliau kuatkan
juga pendapat mazhab yang beliau anut itu. Beliau telah berpindah mazhab
karena mazhab pemerintah Turki yang menguasai Irak pada waktu itu ialah
Hanafi.

Oleh sebab"Tafsir Al-Azhar"ini ditulis dalam suasana baru, di Negara yang
penduduk Muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain, sedang
mereka haus akan bimbingan agama haus hendak mengetahui rahasia al-

Quran, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini,
dan tidaklah penulisnya To'oshshub kepada suatu faham, melainkan mencoba
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sedaya-upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz bahasa
Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berfikir.

Mazhab yang dianut oleh Penafsir ini adalah Mazhab Salaf, yaitu Mazhab
Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan Ulama-ulama yang mengikutijejak
beliau. Dalam hal akidah'dan ibadah, semata-mata taslim artinya menyerah
dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata taqlid kepada
pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada ke-

benaran uhtuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meski-
pun penyimpangan yang jauh itu, bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari
yang mengeluarkan pendapat itu.

Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah lo/sir ol-

Manar karangan Sayid Rasyid Ridha, berdasar kepada ajaran tafsir gurunya
Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu
berkenaan dengan agama, mengenai Hadis, Fiqh dan sejarah dan lain-lain, juga

menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyara-
katan, yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dikarang. Meskipun tafsir
itu beliau tulis hanya 12 juzu' saja, artinya tidak sampai separuh al-Quran,
namun dia dapat dijadikan pedoman di dalam meneruskan penafsiran "Al-
Azhar" ini sampai tammat. Meskipun soal-soal kemasyarakatan dan politik
dunia Islam yang beliau bicarakan di waktu itu, di zaman sekarang ini sudah
banyak berubah, karena perubahan yang terjadi di dalam negeri-negeri Islam,
namun dasar penafsiran yang beliau tegakkan, masih tetap hangat dan dapat
dicontoh, dan tidak basi.

Sesudah Talsir al-Manor yang terkenal itu telah terdapat pula beberapa
tafsir lain, misalnya Tat'sir al-Maraghi, Talsir ol-Qosimi dan "Tafsir" yang ditulis
oleh seorang wartawan yang penuh semangat Islam, yaitu Saiyid Quthub.
Tafsirnya itu bernama Fi Zhilalil Quron (Di bawah Lindungan al-Quran).
"Tafsir" ini, yang tammat ditafsirkan ketigapuluh juzu'nya, saya pandang adalah
satu "Tafsir" yang sangat munasabah buait zaman ini. Meskipun dalam hal
riwayat, dia belum dapat mengatasi ol-Monor, namun dalam dirayat dia telah
mencocoki fikiran setelah Perang Dunia ke ll, yang kita namai zaman atom.
Maka "Tafsir" karangan Saiyid Quthub inipun sangat banyak mempengaruhi
saya dalam menulis "Tafsir" ini.*

Ketika menyusun ini terbayanglah oleh penafsirnya corak ragam dari
murid-murid dan anggota jamaah yang ma'mum di belakangnya sebagai Imam.

Ada mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun berstudi dan terdidik dalam
keluarga Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitel S.H. Insinyur, Dokter dan
Profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat jenderal dan laksa-
mana dan ada juga anak buah mereka yang masih berpangkat letnan, kapten,
mayor dan para bawahan. Dan ada pula saudagar-saudagar besar, agen

automobil dengan relasinya yang luas, importir dan exportir kawakan di
samping saudagar perantara. Dan ada juga pelayan-pelayan dan tukang, tukang
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pemelihara kebun dan pegawai negeri, di samping isteri mereka masing-masing.
Semuanya bersatu membentuk masyarakat yang beriman, dipadukan oleh
jamaah shalat subuh, kasih-mengasihi dan harga-menghargai. Bersatu di dalam
sho/yang teratur, menghadapkan muka bersama, dengan khusyu' kepada llahi.

Maka seketika menyusun "Tafsir" ini, wajah-!,rajah mereka itulah yang
terbayang, sehingga penafsiran tidak terlalu tinggi mendalam, sehingga yang
dapat memahaminya tidak hanya semata-mata sesama Ulama. Dan tidak
terlalu rendah, sehingga menjemukan. Sebab segala yang kita sebutkan di atas
tadi, sebagai corak dari jamaah sejati Islam, meskipun berbeda kedudukan,
namun yang paling muliadi antara mereka ialah barangsiapa yang paling takwa
kepada Allah. Ketika penulis "Tafsir" ini sunyi sepi seorang diri, baik dalam
tahanan di Sukabumi, atau di Bungalow "Herlina" dan "Harjuna" di Puncak,
atau di Mess Bri-Mob di Mega Mendung, atau sedang berbuat sambilditahan di
Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun Jakarta Utara, wajah jamaah yang
tercinta itulah yang terbayang seketika menggoreskan pena di atas kertas.

Di dalam hal yang mengenai pengetahuan umum, kerapkali penafsir me-
minta bantuan kepada ahlinya. Seketika mengupas soal-soal ilmu falak, pernah
penafsir meminta bantuan ahli falak yang terkenal, putera dari ahli falak yang
terkenal pula, yaitu saudara Sa'aduddin Jambek. Demikian pula dalam hal yang
lain-lain, penulis meminta bantuan ahlinya.

Riwayat penafsir yang lemahpun kalau perlu kita salin juga, bukan untuk
mempercayainya, melainkan untuk mengujinya dengan kiliran akal.

Dan bila saudara membaca dengan seksama, akan bertemulah beberapa
pendapat dari Ulama-ulama Islam Indonesia sendiri, yang tidak terdapat dalam
negeri Islam yang lain.

Demikian haluan dan cara yang penafsir pakai di dalam menyusun tafsir ini,
yang mudah-mudahan dapatlah dia mendekati kebenaran yang terkandung dan
termateri di dalam ayat-ayat suci al-Quran itu sendiri.
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Dengan kurnia Allah, pada tahun 1956 dapatlah penulis mendirikan rumah
kediaman untuk berteduh, anak dan isteri diKebayoran Baru. Kebetulan sekali
di hadapan tanah tempat mendirikan rumah itu terdapat pula sebuah lapangan
luas persediaan untuk mendirikan sebuah mesjid agung, yang sesuai dengan
martabat Indonesia yang telah merdeka. Saya gembira sekali, karena apabila
satu mesjid besar berdiri di muka rumah kita, dapatlah anak-anak selalu dididik
dalam hidup keislaman, terutama bila mereka selama mendengarkan suara
azan pada sembahyang lima waktu. Setiap hari saya melihat orang bekerja
membangun mesjid itu dan saya selalu mendoakannya agar lekas selesai.

Sebelum mesjid itu selesai, maka di permulaan bulan Januari 1958 ber-

angkatlah saya ke Lahore, Pakistan memenuhi undangan Punjab University,
untuk turut menyertai suatu Seminar Islam yang diadakan di sana. Setelah

selesai menghadiri seminar tersebut, saya meneruskan perlawatan ke Mesir,
memenuhi undangan Mu'tamar Islamy, yang Sekretaris Jenderalnya ialah

Saiyid Anwar Sadat, salah seorang perwira anggota "Dewan Revolusi Mesir" di
samping Presiden Jamal Abdel Nasser.

Kedatangan saya ke Mesir di waktu itu bertepatan pula dengan melawat-

nya Presiden Sukarno ke sana, lantaran itu maka Duta Besar Mesir di lndonesia
di waktu itu, yaitu Saiyid Ali Fahmi al-Amrousi sedang berada di Mesir. Dia
mengetahui benar bagaimana kedudukan saya dalam masyarakat Islam di
Indonesia dan bahwa saya adalah salah seorang anggota pimpinan Muham-
madiyah dan Muhammadiyah adalah gerakan Islam di Indonesia yang me-

nempuh faham yang dipelopori oleh Ustadzul Imam Syaikh Muhammad
Abduh. Maka bersama-sama dengan Atase Kebudayaan Indonesia saudara
Raden Hidayat, beliau telah memperkenalkan saya di dalam masyarakat Mesir,
baik kepada Al-Azhar, atau kepada perkumpulan yang sama haluan dengan

Muhammadiyah, yaitu perkumpulan "asy'Syubbanul Muslimun". Perkenalan
dengan masyarakat Mesir ini diperluas lagi, karena ketika mengadakan seminar

di Lahore saya dapat berkenalan dengan Dr. Muhammad al-Bahay, seorang

sarjana Islam yang telah menggabungkan kesarjanaan Al-Azhar dengan ke-

sarjanaan Sorbonne (Prancis) dan Bonn (Jerman).
Maka terdapatlah satu persetujuan di antara Mu'tamar Islamy yang meng-

undang saya dengan resmi, dengan "as'Syubbanul Muslimun" yang berhaluan

sama dengan Muhammadiyah dan dengan "Al-Azhar University", mempersila-

kan saya mengadakan suatu Muhadharah (ceramah) di gedung "as-Syubbanul
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Muslimun" tersebut, guna memperkenalkan saya dan pandangan hidup saya
lebih dekat kepada masyarakat ahli-ahli ilmu pengetahuan dan kaum per-
gerakan di Mesir. Usul beliau-beliau itu saya terima, dan judul yang dipilih buat
diceramahkan ialah Pengaruh Faham Muhammad Abduh di Indonesia dan
Malaya.

Banyaklah Ulama dan sarjana yang datang menghadiriMuhadharah ter-
sebut, yang persediaannya sangat sederhana, karena tidak disengaja buat
menjadi suatu kuliah-umum sambutan atas suatu gelar kehormatan ilmiah.
Tetapi setelah ceramah itu berlangsung kira-kira 90 menit, sangatlah besar
kesan yang ditinggalkannya dalam hati para sarjana itu, terutama Prof. Dr.
Osman Amin yang telah menulis beberapa buku ilmu pengetahuan berkenaan
dengan ajaran-ajaran Ustadzul Imam Syaikh Muhammad Abduh. Dan bagi
Revolusi Mesir, Muhammad Abduh dihitung sebagai pelopor pertama per-
baharuan fikiran, sebagai pendasar Revolusi Mesir.

Dan hadir pula dalam majlis yang berbahagia itu Syaikh Mahmoud Syaltout
yang di waktu itu masih menjadiWakilRektor Al-Azhar, dan beberapa Ulama
yang lain, dan hadir juga sahabat saya Dr. Muhammad al-Bahay, Syaikh Ahmad
Syarbasyi, RaidulAam (pembimbing Umum) "as-Syubbanul Muslimun" me-
nyambut ceramah itu dengan sepenuh-penuh penghargaan, dan kekaguman
betapa orang luar Mesir dapat mengenal ajaran Muhammad Abduh, yang di
Mesir sendiri hanya terbatas sekali yang mengenalnya.

Beberapa hari setelah mengadakan muhadharah itu, sayapun melanjutkan
perjalanan ke Saudi Arabia, memenuhi undangan Raja Saud. Saya terus ke
Makkah dan Jeddah dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah sebagaitamu
negara.

Beberapa hari di sana, datang pulalah kawat dari Riadh, menyatakan
bahwa Raja Saud berkenan menerirna saya di istana baginda di Riadh sebagai
tetamu baginda. Sedang saya menjadi tetamu baginda itu, tiba-tiba datanglah
kawat dari Mesir, dikirim dengan perantaraan istana baginda, oleh Duta Mesir
di lndonesia, Sayid Ali Fahmi al-Amrousi menyatakan bahwa Al-Azhar Uni-
versity telah mengambil keputusan hendak memberi saya gelar ilmiah tertinggi
dari Al-Azhar, yaitu Ustadziyah Fakhriyah, yang sama artinya dengan Doctor
Honoris Causa. Beliau meminta saya segera kembali ke Mesir buat menghadiri
upacara penyerahan gelar yang muha itu.

Seketika telegram inisaya perlihatkan kepada Baginda Raja Saud, baginda
telah berkata: "Kehormatan ini memang layak tuan terima. Sebenarnya ini
terlambat. Sebab sudah lama tuan berhak atasnya!" (Ketika itu belum terjadi
kemelut politik di antara Mesir dengan Saudi Arabia, dan Ketua Mu'tamar
Islamy di Mesir itu adalah Raja Saudi sendiri).

Sayapun memohon diri kepada Baginda, lalu kembali ke Jeddah. Setelah
sampai di Jeddah, pergilah saya ke Makkah, bersyukur di hadapan Ka'bah,
karena waktu itu bertepatan dengan 17 Februari 1958, genap usia saya 50 tahun
menurut hitungan tahun Masehi, dan setelah saya selesai mengerjakan tawaf
wada', sayapun kembali ke Jeddah. Pada malam itu masyarakat Indonesia di
Jeddah mengadakan satu jamuan mensyukuri usia yang telah 50'tahun itti, dan
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mengucapkan selamat atas niat Al-Azhar memberisaya gelar kehormatan itu
dan sebagai ucapan selamat kembali ke tanahair. Besoknya saya kembali ke
Mesir.

Sampai saya di Mesir, saya hubungilah saudara Raden Hidayat Attase
Kebudayaan Republik Indonesia meminta keterangan kepadanya, apakah dia
mengetahui tentang kawat Duta Besar Mesir di Indonesia Sayid Ali Fahmi al-

Amrousiitu. Kemudian Duta Besar yang budiman itupun menghubungisaya di
Continental Hotel menyampaikan berita lebih jelas. Yaitu bahwa Kepala De-
partemen Kebudayaan dari Al-Azhar, Dr. Muhammad al-Bahay telah me-
masukkan usul kepada Majlis Al-Azhar tertinggi, agar salah satu daripada
peraturan Al-Azhar yang baru disusun, yaitu memberikan gelar-gelar ilmiah
kehormatan kepada orang-orang yang patut menerimanya, yang belum pernah
dilakukan di zaman yang sudah-sudah, diberikan kepada saya, sebagai orang
yang pertama.

Dr. Muhammad al-Bahay pun saya hubungi. Ternyata usul itu benar dan
beliau serahkan kepada saya salinan usul beliau itu. Di waktu itu Syaikh Jami'
Al-Azhar ialah Dr. Syaikh Abdur Rahman Taj. Dan Dr. al-Bahay menerangkan
pula bahwa protokol pelantikan sedang akan disusun, sebab tradisi itu belum
ada selama ini, karena inilah yang mula-mula akan mulai dilakukan sejak
peraturan itu diciptakan. Beliau mengharap saya sabar menunggu barang
seminggu dua minggu, karena hendak meminta pengesahan pula dari Presiden
Jamal Abdel Nasser sendiri.

Tetapi suasana politik dalam minggu-minggu akhir Februari 1958 itu sudah
sangat sibuk. Republik Mesir bergabung dengan Republik Suria. Kesibukan itu
terasa sampai dalam Al-Azhar sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang lain menjadi
tergendala. Orang Mesir sedang diliputi gembira ria. Jalan-jalan raya Mesir
dipenuhi oleh demonstrasi dan pawai-pawai raksasa. Orang menyambut per-
gabungan itu dengan gegap-gempita dan riuh-rendah. Urusan "perlantikan"
saya menjadi tertunda-tunda, sehingga ada usulan kepada saya agar saya
menunggu sampai akhir bulan Ramadhan. Ketika itu adalah awalSya'ban 1378.

Sedianya akan mau juga saya menunggu, karena rasanya akan sulitlah buat
mengulangi datang kembali ke Mesir, apatah lagi saya bukan seorang resmi,
bukan Presiden Republik dan bukan Perdana Menteri, saya hanya orang biasa.
Tetapi di samping orang Mesir dan orang Suria gembira ria karena terciptanya
Republik Arab Persatuan, suasana dilndonesia tengah menghadapikrisis hebat
pula. Dan krisis di Indonesia itu sangat dirasakan di Kedutaan Besar Indonesia
di Kairo, dan sangat dirasakan pula oleh badan-diri saya sendiri. Pemberon-
takan PRRI telah terjadi diSumatera. T.N.l. telahmembomPainan di pesisir

Selatan Sumatera Barat.
Hal itu sangat mencemaskan hati saya. Saya tidak mau menunggu lebih

lama lagi di Kairo. Saya tidak dapat meresapkan perasaan gembira orang Mesir
di kala tanahair saya Indonesia dan tumpah darah saya Minangkabau ditimpa
malapetaka. Saya segera pulang ke Indonesia, melalui Suria dan Libanon.
Ketika itu sahabat saya sejak kecil, MohammadZain Hassan menjadi Kuasa
Usaha R.l. di Damaskus. Sedang saya berada beberapa hari di Damaskus,
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orang Suria pun bergembira, karena dengan tiba.tiba saja, Presiden mereka,

Presiden R.P.A' berada di kota yang bersejarah itu'

Saya meneruskan perjalanan pulang kembali ke tanahair'

setelah saya pulang kembali, saya dapatiMesjid Agung dihadapan rumah

"u,u 
t"fun s"le"ui dibingun. Dan berita saya akan diberi gelar Dokter itu

irpunvu telah tersiar di tanahair sebelum saya pulang' Dan bulan puasapun

i"tun iutung. Tetapi meskipun telah selesai belum juga dibuka dengan resmi'

X"iru panit'ia Pembangunan Mesjid Agung tersebut, saudara Syamsurrijal

i;;;;".S almarhum), 
-bekas 

Wali Kota Jakarta Raya, menerangkan bahwa

"f.". ai.i.ta terlebih dahulu kesediaan Paduka Yang Mulia Presiden

lrt ur.,o menggunting pita pembukaan. Setelah itu barulah mesjid boleh di'

sembahyangi. ietapiiaya mendesak' agar supaya sebelum -d]buka 
dengan

iesmi, ,u*Lit ,n"nunggl saat berkenannya Paduka Yang Mulia Presiden

menggunting.pita seySlianyalah mesjid itu disembahyangi, supaya Tarawih

;;t;;;;r" diramaikanlupaya shalat jamaah lima waktu dimulaidan demikian

juga.Jum'at walaupun secaraberkecil-kecil. Tidak boleh terlalu lama mesjid itu
'ko"rong, 

sebab semangat mesjid ialah bila dia disembahyangi'

Saudara Syamsurrijal tidak dapat membatah usul saya' Maka hanya

beberapa hari saja setelah saya sampai di rumah' saya mulailah menyem-

il;";; mesjid iiu, karena kebetulan dia adalah di hadapan rumah saya. Dari

iu-uu6"vuns mulanya hanya 5 atau 6 orang, berangsurlah dia ramai. Dan hanya

L"b"rupu bulan saja setelah dimulai, di tiap-tiap sehabis selesai sembahvang

',u,n,.saya 
mulailah mentafsirkan al.Quran beberapa ayat. Setelah habis

,,.,*tu*rir[un itu di dalam masa kira-kira 45 minit setiap pagi, jamaah pun

pergilah ke tempat pekerjaan masing-masing'

Tiba.tibapadabulanMaretlg5g,yaitusatutahunsetelahsampaidi
tanahair dari plrlawatan ke negara-negara Islam itu, sampailah sekali lagi berita

Uiti*u memang keputusan memberi saya gelar ilmiah itu telah dilaksanakan'

Bel, atau tabung iiazah berwarna biru telah dikirimkan untuk saya, dengan

p"runturaun KeJuiaa., Besar R.P.A. di Jakarta, oleh Duta Besarnya yang baru

!"viJ Af i Fahmi. Dan Duta Besar telah menyerahkan kepada saya di dalam satu

upi.uru yang khidmat diKedutaan Besar R'P'A'

Ijazahyangamatpentingdidalamsejarahhidupsayaitutelahsayaterima
a"n'; penuhleharuan. Sebab dia ditandatangani oleh Presiden R.P.A' sen-

Jiri,J"-"r Abdel Nasser dan Syaikh Jami' Al'Azhar yang baru,.yang Al-Azhar

sangatmencapaimartabatyanggilanggemilangselamadalampimpinanbeliau.
itrtJt, Svuit h'Mafrmoud Svattout, (beiiau meninggal pada akhir tahun 1963)'

Dan beliau turut hadir daiam muhadharah saya di gedung "asy'Syubbanul

Muslimun" itu.- --S"r; 
kirimlah kepada beliau sepucuk surat terimakasih yang sebesar-

besarnyaatasanugerahdanpenghargaanitu.Apatahlagidenganjelaster.
pir"puns di dalamnya bahwa 

,,ijazah'i yang diberikan kepa{a. saya itu ialah
;.Ruqu-1"; yaitu sa"yalah orang yang mula-mula sekali beroleh gelar kehor-

.uiun itu seiak Al-Azhar *er,ciptakan peraturan itu. Dan ucapan terimakasih
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pula kepada sahabat saya Dr. Muhammad al-Bahay yang ketika itu menjadi
Kepala Departemen Kebudayaan Al-Azhar. (Kemudian diangkat menjadi Men-
teri Kebudayaan dan Urusan Al-azhar). Dan terimakasih pula kepada sahabat
saya Raden Haji Hidayat, bekas anggota Konstituante, bekas Sektretaris
P.G.R.I. dan Pegawai Tinggi Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Ke-
budayaan R.l. yang telah memperkenalkan karya-karya saya dalam lapangan
sastra di Indonesia, terutama usaha-usaha saya dalam penyebaran ajaran
Agama Islam dengan lisan dan tulisan. Demikian juga terimakasih saya kepada
bekas Duta Besar R.P.A. di Indonesia Sayid Ali Fahmi al-Amrousi.

Tiba-tiba datang pulalah sepucuk surat dari Syaikh Mahmoud Syaltout,
surat yang berbunyi sangat mengharukan hati saya.

B i sm ill ahir - R ahm anir - R ahim

"Samahat as-Sayid Al-Hajj Abdulmalik Abdulkarim Amrullah.
Salamullahi alaikum warahmatuhu wa-barakatuhu, waba'du.
Telah saya terima surat tuan yang mulia, yang menyatakan bahwa tuan

telah menerima dengan resmi dari Duta Besar Republik Persatuan Arab di
Indonesia gelar kehorm atanustadziyahFakhriyoh yang telah dikurniakan oleh
Al-Azhar kepada tuan. Surat tuan itu membayangkan betapa suci dan mulianya
penghargaan tuan atas anugerah kehormatan yang diberikannya itu.

Sesungguhnya tatkala Al-Azhar memutuskan hendak memberikan peng-
hargaan itu, ialah karena dia telah mengetahui betapa perjuangan tuan selama
ini didalam usaha menegakkan kesatuan kaum Muslimin di Asia Timur, dan
bagaimana pula tuan telah memancangkan tonggak-tonggak untuk kekokohan
Islam. Maka Al-Azhar sangatlah merasa berbahagia karena telah meletakkan
kepercayaannya itu ke atas diri tuan dan dianggapnyalah tuan sebagai putera-
nya yang setia kepadanya dan kepada pokok-pokok pendirian Islam, yang Al-
Azhar telah berjuang selama ini untuk mengibarkan benderanya.

Moga-moga Allah memberikan taufiq kepada kami dan kepada tuan di
dalam bekerja bagi kemuliaan Islam dan kaum Muslimin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Mahmoud Syaltout
(tanda tangan)

Syaikh Jami'Al-Azhar.

28 RabiulAkhir, tahun 1380 Hijriyah
19 Oktober 1960

Sekian salinan surat beliau.

Niscaya Bel, Dr. H.C. disertai surat beliau itu sangat mahal harganya dalam
jiwa saya di dalam melanjutkan kegiatan menebarkan Islam yang berpingkalan
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dari Mesjid Agung Kebayoran Baru. Pelajaran Tafsir berjalan terus, kegiatan
pengajian yang lain, disertai lagi dengan khutbah-khutbah Jum'at' semuanya

itu telah saya hadapi dengan penuh tanggunglawab.

Pada bulan Desember 1960, artinya beberapa bulan saja setelah beliau

mengirim surat itu, beliaupun sampailah ke Indonesia sebagai tamu agung

negara. Salah satu program perlawatan beliau ialah menziarahi Mesjid Agung

Kebayoran Baru. Beliau diiringkan di antara lain ialah oleh sahabat saya Dr.
Muhammad al-Bahay, alim sarjana yang berfaham luas dan berilmu dalam itu,
yang sesuai jalan fikirannya dengan perkembangan fikiran-fikiran moden. Se-

hingga Syaikh Mahmoud Syaltout yang dikenaloleh masyarakat Islam sebagai

ulama berfaham luas dan berpandangan jauh, yang telah memasukkan

beberapa perubahan di dalam Al-Azhar, telah tercapai banyak dari cita-citanya
karena adanya alim sarjana yang masih berusia muda ini. Beliau-beliaupun
datang menziarahi kami di Mesjid Agung Kebayoran Baru, yang saya telah

diangkat oleh seluruh jamaah mesjid dan pengurusnya sebagai lmamnya.

Setelah beliau-beliau menerima berita dari pengurus mesjid tentang kegiatan
agama yang dilakukan di dalam mesjid itu sejak saya pulang dariMesir, yang

bertepatan dengan masa selesainya bangunan mesjid itu, maka setelah tiba
giliran Syaikh yang penuh kebesaran itu memberikan wejangan dan amanat,

berkatalah beliau di antara lain-lain: "Bahwa mulaihariini, saya sebagaiSyaikh
(Rektor) dari Jami' Al-Azhar memberikan bagi mesjid ini nama "Al-Azhar",
moga-moga dia menjadi Al-Azhar di Jakarta, sebagaimana adanya Al-Azhar di

Kairo."
Sejak itu maka segenap pengurus dan panitia dan seluruh jamaah dan

Jum'at, menerimalah dengan segala ridha dan putih hati nama kehormatan
yang beliau berikan kepada mesjid itu, dan sejak itu pula lekatlah namanya
*MESJID AG UNG AL- AZHAR'.

Pelajaran "Tafsir" sehabis sembahyang subuh di Mesjid Agung Al-Azhar
telah didengar di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan teladan ini pun dituruti
orang pula. Terutama sejak keluarnya sebuah majallah bernama Gema lslam
sejak bulan Januari 1962. Segala kegiatan di Mesjid itu ditulis dalam majalah

tersebut, apatah lagi kantor Redaksi dan Administrasi majalah bertempat
dalam ruang mesjid itu pula, karena dia diterbitkan olehPerpustakaanlslamAl-
Azhar yang telah didirikan sejak pertengahan tahun 1960.

Atas usul dari tata-usaha majalah di waktu itu, yaitu saudara HajiYusuf
Ahmad, segala pelajaran "Tafsir" waktu subuh itu dimuatlah didalam majalah

Gema Islom tersebut. Langsung saya berikan nama baginyaTalsir Al'Azhar,
sebab "Tafsir" ini timbul di dalam Mesjid Agung Al-Azhar, yang nama itu
diberikan oleh Syaikh Jami' Al-Azhar sendiri. Merangkaplah dia sekalisebagai
alamat terimakasih saya atas penghargaan yang diberikan oleh Al Azhar ke-
pada diri saya.

Salah satu niat seketika menyusunnya ialah hendak meninggalkan pusaka
yang moga-moga ada harganya untuk ditinggalkan bagi bangsaku dan ummat
Muslimin Indonesia, jika panggilan Tuhan yang pasti datang kepadaku kelak.

Telah timbul niat sejak dia pertama disusun, moga-moga dapatlah hendaknya
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hasil karya ini memenuhi Husnuzh-zhon (baik sangka) Al-Azhar kepada saya
itu saya penuhisebaik-baiknya. Saya datang ke Mesir di permulaan tahun 1958
itu tidaklah berniat dan terkenang di hati bahwa saya akan diberi kehormatan
setinggi itu. Menjadi tetamu Mu'tamar Islamy itu sajapun sudahlah satu ke-
hormatan yang tertinggi bagi saya, apatah lagi saya bukan Presiden dan bukan
Perdana Menteri, hanya warga-negara Republik Indonesia biasa saja. Hanya
karena suatu pidato yang kurang tersusun rapi, karena bukan maksud hendak
mencapai satu titel yang begitu tinggi. Rupanya oleh karena cintanya orang
Mesir kepada Ulama mereka. Syaikh Muhammad Abduh yang dipandang
sebagai pelopor Pembaharuan Fikiran diMesir, maka mereka hargai tinggilah
orang asing yang memuliakan beliau dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran beliau.

Terasalah oleh saya suatu hutang budi yang amat mendalam untuk me-
nyajikan satu buah tangan, yang moga-moga kiranya banyak atau sedikit dapat
memenuhi penghargaan yang tinggi itu. Maka saya karanglah "Tafsir" ini.
Tetapi selalulah saya bertanya-tanya di dalam hati, bilakah "Tafsir" ini akan
selesai dikerjakan, padahal tugas-tugas yang lain di dalam masyarakat terlalu
besar pula? Saya kerap kali meninggalkan rumah. Saya kerapkali keluar kota
dan memenuhi undangan dari kawan-kawan sefaham di daerah-daerah yang
jauh. Sayapun menjadi Dosen pada beberapa perguruan tinggi, baik diJakarta
ataupun di daerah. Saya pun menjadi guru besar dari Pusroh (Pusat Pendidikan
Rohani) Islam Angkatan Darat. Kalau begini halnya, niscaya "Tafsir Al-Azhar"
ini tidak akan selesai dalam masa 20 tahun. Padahal umur bertambah tua juga.

Ada beberapa teman sejawat mendesak, selesaikanlah segera "Tafsir" itu.
saya tidak ucapkan kepada mereka apa yang terasa dalam hati. sebab jika
dihitung-hitung dari segi umur pada waktu itu, yaitu akhir tahun 1963, mungkin
"Tafsir" ini tidak akan selesai sampai saya meninggal.
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Telah dicoba menguraikan "Tafsir" ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak

akhir tahun 1958, namun sampaiJanuari 1964 belum juga tammat'

Telah ditulis berturut-turut dalam majalah Gema Islomsejak Januari 1962

sampai Januari 1964, namun yang baru dapat dimuat hanyalah satu setengah

juzu; saja, darijuzu' 18 sampai juzu'19. Tiba-tiba pada 12 haribulan Ramadhan

i383 bertepatan dengan 27 Januari 1964, berlakulah takdir Allah yang tidak

dapat dielakkan: "Jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa me-

nahannya."
Pada hari Senen, tanggal 12 haribulan Ramadhan 1383, bertepatan dengan

27 Januari 1964, sava mengadakan pengajian mingguan di Mesjid Agung Al-

Azhar terhadap kira-kira 100 orang kaum ibu, yang umumnya terdiri dari kaum

terpelajar. Yang ditafsirkan hari itu ialah Surat al-Baqarah ayat255, atau ayat al-

Kuisi yang biasa dihafalitu. Pukul 11 siang selesailah pengajian dan kembalilah

saya ke rumah akan berlepas lelah sejenak menunggu datangnya waktu zohor.

Tiba tiba setelah kira-kira setengah jam saya istirahat, anak saya memberi-

tahukan ada empat orang tetamu yang telah duduk di beranda muka ingin

bertemu dengan saya. Saya berlalai-lalai kira-kira lima menit, dan saya lihat dari

celah pintu ada sebuah mobil Fiat berhenti. Pada sangka saya tentulah keempat

tetamu itu pengurus dari salah satu mesjid di Jakarta yang datang mengundang

untuk mengadakan tabligh dan tarawih bulan puasa. Dengan tenang sayapun

keluar. Wajah keempat tamu itu tenang dan penglihatan mereka mendalam

kepada saya. Sayapun bertegur-sapalah dengan mereka baik-baik dan bertanya

upukuh agaknya maksud kedatangan mereka. Lalu seorang di antara mereka

mengulurkan sepucuk surat, bersampul baik. Surat itu saya baca dengan

tenang; rupanya ialah surat perintah menangkap sayal Barulah saya tahu

bahwa keempat mereka adalah polisi berpakaian preman'

Dalam keadaan tidak tahu apa kesalahan saya dalam tengahari letih

berpuasa, saya dijemput dan dicabut dengan segenap kekerasan dari ke-

tenteraman saya dengan anak isteri, disisihkan dari masyarakat dan dimasuk-

kan ke dalam tahanan. Setelah empat hari dalam tahanan barulah saya di-

periksa, dengan tuduhan yang amat hebat dan ngeri. Yaitu bahwa saya

mengadakan rapat gelap di Tanggerang pada tanggal 11 Oktober 1963. Yang

diperkatakan dalam rapat itu ialah hendak membunuh Menteri Agama H.

Saifuddin Zuhri, dan hendak mengadakan Coup d'etot Untuk semua maksud

ini saya mendapat bantuan dari Tengku Abdul Rahman Putera, Perdana
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Menteri Malaysia banyaknya empat juta dollar. Artinya menurut tuduhan ini
saya adalah seorang pengkhianat besar kepada tanahair saya sendiri.

Dan dituduh pula bahwa dalam salah satu kuliah saya pada bulan Oktober
1963 pada Institut Agama Islam Negeri (l.A.l.N.) diCiputat, menghasut Maha-
siswa agar meneruskan. pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M.
Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Kalau mereka itu telah gagal semua,
kamu janganlah sampai gagal!

Sedihlah kita memikirkan bagaimana jatuhnya mental dan moral manusia
pada masa itu. Rupanya di dalam 9 orang mahasiswa yang saya beri kuliah di
I.A.l.N. di waktu itu menyelip "mahasiswa" yang kerjanya adalah mendengar-
dengar, kalau ada "kuliah" yang diberikan oleh seorang dosen atau guru besar,
yang dapat ditarik-tarik untuk dijadikan beban fitnah bagi menghancurkan
dosen tersebut. Dengan segala hormat saya diminta mengajar di I.A.l.N. dalam
mata pelajaran Ilmu Tasauf, rupanya buat dipasangkan jerat bagi memfitnah
saya.

Baik di pondok-pondok kuno di sudut desa, ataupun di Universitas di
kampus tertentu, terdapat satu tradisi, yang rasa hormat mahasiswa kepada
guru-besarnya. Tetapi di masa itu mahasiswa "ditunjuk" untuk mencari jalan

bagaimana supaya dosennya ditarik ke dalam tahanan.
Sungguh aneh, tetapi benar!
Difitnahkan pula bahwa perjalanan saya di awalSeptember 1963 di Pon-

tianak maksudnya ialah mengadakan "kontak" dengan kaki-tangan Tengku
Abdul Rahman yang ada di daerah itu. Padahal pidato saya di muka rapat umum
di Pontianak itu diambil dengan tape-recordef, yang isinya menguntungkan
Konlrontasinya Sukarno, bukan menyokong Tengku Abdul Rahman.

Itulah fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada diriku, sehingga ditahan, di-
tanya dan diperiksa, tidak kurang daripada dua setengah bulan lamanya.
Dengan segala macam usaha saya dipaksa buat mengaku apa yang dituduhkan.
Menurut peraturan akal yang sihat, polisi yang memeriksa, itulah yang mesti
mengemukakan bukti-bukti kesalahan yang dituduhkan. Tetapi ini sebaliknya
dari itu. Dengan tekanan batin yang sangat menyesak, dipasang pertanyaan-
pertanyaan, kadang-kadang dengan ancaman, kadang-kadang dengan gertak,
kadang-kadang tidak membiarkan istirahat agak sejenak, kita yang ditanya
disuruh mengakui hal-hal yang telah disusun menjadi tuduhan. Dan setelah
"selesai" segala pemeriksaan, teruslah ditahan. Ditahan, dengan tidak ada
tanda-tanda akan segera dikeluarkan. Kalau tidaklah terjadi perubahan politik
karena GESTAPU/P.K.l. dengan membunuhi Jenderal-jenderal pada 30 Sep-
tember 1965, tidaklah nampak suatu lobang harapanpun bahwa akan segera
dikeluarkan dari tahanan, satu peraturan yang dinamai Pen.Pres. (Penetapan
Presiden), no. 1 1/1963.

Yaitu undang-undang yang membolehkan menangkap orang yang diduga
atau dituduh melakukan subversif. Menurut undang-undang ini, setelah di-
lakukan pemeriksaan dan ternyata cukup alasan buat membawa si tertuduh ke
muka hakim, maka dalam masa selama-lamanya enam bulan, si tertuduh segera
dihadapkan ke muka hakim. Tetapi kalau ternyata tidak cukup alasan, maka
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kejaksaan berhak menahan selambat-lambatnya satu tahun. Bahkan di dalam

salah satu fasal undang-undang itu diperingatkan pula agar jaksa menjaga
jangan sampai terjadi penahanan yang berlarut-larut-

Tetapi apa yang terjadi dalam pelaksanaan? Beratus-ratus orangyang telah
ditahan dengan memakai Pen.Pres. no. 11/1963 ini. Asal ada saja dugaan bahwa
seseorang melakukan tindak pidana (kejahatan) subversif, ditangkaplah dia dan

ditahan. Setengahnya disiksa dengan kejam, sampai jarak di antaranya dengan

maut hanya beberapa langkah saja, bahkan ada yang sampai mati- Dikarang-
karanglah berbagai fitnah, dengan tidak mempertimbangkan lagi benar atau

tidaknya, masuk akalkah tuduhan itu atau tidak. Masuk akalkah seorang

sebagai saya, beranak sepuluh dan bercucu beberapa orang pula, akan begitu
berani bermaksud membunuh Presiden dan Menteri Agama dan hendak
mengadakan Kup. Rupanya, benar atau tidak tuduhan itu, masuk akal atau
tidak, bukanlah soal. Yang soal ialah menyingkirkan seseorang yang dipandang
musuh politik atau dibenci dari masyarakat dan dari anak isterinya. Dan setelah
nyata bahwa tidak ada bukti dan bahwa tuduhan itu adalah fitnah dan palsu

belaka, bukanlah ditahan selambat-lambatnya satu tahun, sebagaiditulis dalam
Pen.Pres. no. 11/1963 itu, melainkan sampai lebih daripada dua tahun.

Pada masa itu selalulah disorak-sorakkan bahwa Negara berdasarkan
Pancasila, dan Pancasila itu tidak boleh diutik utik. Untuk membela Pancasila,
mereka injak-injaklah si Pancasila itu. Untuk menjunjung tinggi Pancasila, si

Pancasila dikuburkan. Untuk membela Dasar Pertama, Ketuhanan Yang Maha
Esa, orang beragama mesti bekerjasama dengan Komunis. Untuk menegakkan
perikemanusiaan orang-orang yang dibenci ditangkapi dan dibenamkan ke
dalam penjara, sedang anak-isterinya yang tinggal dibiarkan melarat, dan kalau
ada orang lain yang mencoba hendak menolong anak isteri orang itu, yang
menolong itu dituduh Kontra Reuolusi. Keadilan Sosiol dasar negara yang
kelima ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yaitu dibagi-bagilah dengan adil
merata kemiskinan dan kemelaratan, ketakutan dan kecemasan di kalangan
rakyat banyak; sedang bapak-bapak saking kasihannya terhadap rakyat "tak
usah" mengambil bagian sedikit juapun dari kemiskinan dan kemelaratan itu.
Pada waktu itulah Sukarno sebagaiKepala Negara selalu menganjurkan supaya
rakyat makan batu. Sedang kemewahan dan kekayaan, tidak usah dibagi-bagi,
biarlah beliau dengan kaki-tangannya saja.

Untuk menerima keadilan yang merata itu, mendapat bahagianlah saya di
rumah tahanan selama dua tahun empat bulan.

Melihat tanggal mulai Pen.Pres. itu diundangkan, beratlah persangkaan
saya bahwa Pen.Pres. ini yang terutama ditujukan ialah kepada diri saya sendiri.
Sebab saya dituduh mengadakan rapat gelap diTanggerang pada 11 Oktober
1963, sedang Pen.Pres. itu diundang-undangkan pada tanggal 14 Oktober 1963.

Sebab itu nyatalah bahwa penangkapan dan penahanan atas diri saya itu
adalah kezaliman yang dilegalisir dengan undang-undang. Segala tuduhan itu
adalah fitnah belaka. Saya ditangkap adalah guna menutupi maksud yang
sebenarnya, yaitu menyingkirkan saya dari masyarakat. Karena sejak saya
memulai perjuangan menyebarkan Agama Islam, baik sebelum saya berpang-
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kalan di Mesjid Agung Al-Azhar, atau sesudahnya, saya hanya menuruti satu
garis yang tertentu, tidak membelok ke kiri kanan, yaitu menyebarkan kata
Allah dan kata Rasul menurut yang saya yakini, tidak membenci pemerintah
yang berkuasa, dan tidak pula menjilat-jilat pemerintah, dan tidak pula mahu
menyediakan diri mempermainkan keyakinan agama, untuk mencapai ridha
manusia yang sedang berkuasa. Sebab tempat saya bertanggungiawab bukan-
lah manusia, melainkan Allah semata.

Tetapi rencana yang lahir daripada manusia lain dari rencana yang ghaib
dari Allah. Yang berlaku adalah rencana Allah. Orang-orang yang memfitnah
dan menzalimi saya sudah merasa sangat gembira karena saya telah dibung-
kemkan dan disisihkan.

Tetapi di samping hati mereka yang telah puas, Tuhan Allah telah me-
lengkapi apa yang disabdakanNya didalam Surat at-Taghabunayat 11. Yaitu
bahwa segala musibah yang menimpa diri manusia adalah dengan izin Allah
belaka. Asal manusia beriman teguh kepada Allah, niscaya Allah akan mem-
berikan hidayat ke dalam hatinya. Tuhan Allah rupanya menghendaki agar
masa terpisah dari anak isteri dua tahun, dan terpisah dari masyarakat, dapat
saya pergunakan menyelesaikan pekerjaan berat ini, menafsirkan al-Quranul-
Karim. Karena kalau saya masih di luar, pekerjaan saya ini tidak akan selesai
sampai saya mati. Masa terpencil dua tahun telah saya pergunakan sebaik-
baiknya. Maka dengan petunjuk dan hidayat Allah Yang Maha Kuasa, beberapa
hari sebelum saya dipindahkan ke dalam tahanan rumah, penafsiran al-Quran
30 Juzu'telah selesai. Dan semasa dalam tahanan rumah dua bulan lebih saya
pergunakan pula buat menyisip mana yang masih kekurangan.

Sungguhlah suatu keajaiban kalau kita perbandingkan diantara kehendak
Allah dengan kehendak manusia. Saya insaf benar bahwa kesanggupan yang

diberikan Tuhan kepada saya, diberi tugas hidup buat mengarang dan ber-
pidato, tidaklah semua orang yang menyenanginya. Banyaklah mereka itu yang

hasad melihat kesanggupan ini. Yaitu manusia-manusia yang berjiwa kecil, yang
menyangka bahwa dengan berbuat dan menyusun fitnah, hasad-dengkinya bisa

dilepaskan. Yang merasa diri BESAR karena pangkat, dan kembali menjadi
kepinyuk kecil setelah pangkatnya ditanggalkan dari dirinya. Bagaimanalah
kalau mereka tahu bahwasanya masa tahanan dua tahun itu kelaknya akan
menghasilkan karangan sebesar ini? Kalau mereka diberitahu Tuhan bahwa hal
ini akan kejadian, agaknya akan mereka undurkanlah maksud mereka mem-
fitnahkan saya, dan tidaklah jadi-jadi "Tafsir" ini.

Sungguh Allah Maha Kuasa!

Zaman bergilir, ada yang naik dan ada yang jatuh, dunia tiada kekal. Bagi
diriku sendiri, di dalam hidup ini akupun datang dan akupun akan pergi.

Kehidupan adalah pergiliran di antara semyum dan ratap. Airmata adalah asin;
sebab itu dia adalah garam dari penghidupan.

Aku mengharap, jika aku mendapat aniaya oleh suatu kekuasaan orang
zalim, hanya semata-mata karena mereka suatr,r waktu berkuasa, pasti datang
zamannya, aku dan mereka sama-sama tidak ada lagi di dunia ini. Maka moga-
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moga dengan meninggalkan "Tafsir" ini, ada yang akan diingat-ingat orang dari
diriku sebagai suatu hasil khidmat untuk Tuhan dan ummat. Yang dapat aku
kerjakan di dalam saat-saat aku teraniaya. Moga'moga akan datanglah masa-

nya, aku tidak add lagi dan orang-orang yang menganiayakupun tidak ada lagi,

tetapi "Tafsir" ini masih dibaca dan dithalaah orang, walaupun pengarangnya
sudah lama berlalu. Dan aku tidak dapat memastikan, apakah yang akan
menjadi buah tutur orang terhadap para penganiaya itu setelah mereka me-
ninggalkan dunia fana ini?

Kalau tidaklah mengingat akan "kehidupan kedua kali" itu, mungkin sudah
lama sayapun dibawa hanyut oleh nafsu hendak berkuasa dan kemudiannya
menjadi mabuk oleh kekuasaan itu: Na'udzu Billah!

Seorang di antara anak saya pernah mengusulkan supaya di kata penda-

huluan "Tafsir" ini saya sampaikan terimakasih kepada mereka yang telah
menyusun fitnah ini, yang menyebabkan saya ditahan sekian lama. Oleh karena
tersebab tahanan inilah "Tafsir" ini dapat dikerjakan dengan tenang dan dapat
diselesaikan. Maka usul anak saya telah saya jawab:

"Tidak anakku! Ayah tidak hendak berterimakasih kepada mereka itu!
Karena terimakasih yang demikianpun akan menambah hasad mereka juga.

Bahkan akan merekakatakan ayah mencemuh kepada mereka karena maksud
mereka digagalkan. Tuhan. Ayah belumlah mencapai derajat yang demikian
tinggi, sehingga mengucapkan terimakasih kepada orang yang aniaya, zalim,
hasad, dengki. Atau orang yang ntemakai kekuasaan yang ada dalam tangan

mereka buat melepaskan sakit hati. Ayah akan tetap berpegang pada pendirian
Tauhid, yaitu mengucapkan syukur dan puji-pujian hanya untuk Allah saja.

Allah Yang Maha Kuasa atas segala kekuasaan, Allah yang lebih tinggidari
segala macam kebesaran. Allah yang ajaib siasatnya daripada segala siasat

manusia. Hanya kepadaNya sajalah ayah sampaikan segala syukur dan segala

terimakasih.
Adapun kepada mereka itu yang telah menyusun fitnah itu, atau yang telah

menumpangkan hasadnya dalam fitnah orang lain, setinggi tinggi yang dapat

ayah berikan hanya maaf saja. Sebab kalau berpangkat dan berkuasa, maka
pangkat dan kekuasaan itu adalah bergiliran di antara manusia.

Betapa tidak, karena fitnah dan hasad manusia ayah terpencil. Padahal
dalam masa tqrpencil itulah ayah dapat berkhalwat dan beribadat lebih khusyu'.
Saat-saat senggang yang begitu luas, malamnya dapat ayah pergunakan buat
ibadat, munajat dan tahajjud. Siang yang panjang dapat ayah gunakan buat
mengarang, tafakkur dan muthala'ah. Semuanya itu dengan pertolongan dan
hidayat Tuhan."

Mereka yang hasad dan zalim itulah yang sebenarnya diazab oleh perasaan

hati mereka sendiri. Mereka adalah orang yang mabuk oleh karena kekuasaan.
mereka berperang di dalam hati sendiri, di antara perasaan halus sebagai insan,
dengan kekuasaan tuntutan hawanafsu.

Niscaya di antara mereka ada juga sisa-sisa iman dalam hati mereka. Di
dalam sanubari mereka kadang-kadang tentu timbul penyesalan sebab mereka
telah berbuat aniaya kepada orang yang tidak bersalah. mereka telah me-
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nyebabkan terpisahnya seorang ayah dengan anak-anaknya, seorang suami
dengan isterinya. Dan mereka sebab masih ada sisa iman, masih percaya bahwa
tidak ada satu kejahatan yang tidak berbalas. Mereka percaya,bahwa satu
waktu keadilan Tuhan akan berlaku atas diri mereka. Tetapi oleh karena satu
kalijiwa mereka telah terjual kepada syaitan, mereka tidak bisa surut lagi. Di
dalam Surat al-Baqarah ayal 257 diterangkan perbandingan jiwa orang yang
berwali kepada Allah dengan orang yang berwali kepada syaitan. Adapun orang
yang berwali kepada Allah, maka Allah mengeluarkan mereka daripada gelap-
gulita rohani kepada terang benderang (Nur) iman. Tetapi orang yang berwali
kepada thaghuth, yaitu syaitan halus dan syaitan kasar, besar, berhala atau
manusia yang diberhalakan, atau yang disebut lironi, yang di dalam bahasa
Arabnya disebut jusa thoghDoh, yang satu rumpun bahasanya dengan thag-
huth tadi, maka thaghuth ini mencabut mereka daripada terang kepada gelap.

Kalau tadinya iman mereka sudah ada, lantaran berwali kepada thaghuth, maka
iman itu kian lama kian kabur, akhirnya bisa habis. Mereka kadang-kadang
menyesal, tetapi tidak dapat lagi melepaskan diri dari ikatan thaghuth itu.
Sehingga kita dapat bertanya: "Siapakah yang beroleh kemerdekaan jiwa?

Apakah kami yang dianiaya dan difitnah, ataukah penganiaya dan tukang'
tukang fitnah itu sendiri?"

Tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tatkala beliau telah di
penjarakan karena hasad dengki musuh-musuhnya. Pada waktu beliau hidup,
dia hanya manusia biasa, bukan berpangkat, bukan berkuasa. Maka pihak
pihak yang berkuasa mempergunakan kekuasaan buat menahan beliau, sehing-
ga bertahun-tahun lamanya beliau meringkuk dalam penjara. Sebabnya hanya
satu, yaitu jiwanya tidak bisa dibeli dengan pangkat. Maka berkatalah beliau
kepada muridnya IbnulQayyim, yang sama-sama dipenjarakan orang: "Apakah
lagi yang didengkikan oleh musuh-musuhku kepadaku? Penjara itu bagiku
adalah untuk berkhalwat, dan pembuangan adalah untuk menambah penga-

lamanl Orang yang terpenjara ialah yang dipenjarakan oleh hawanafsunya dan
orang yang terbelenggu itulah yang telah dibelenggu oleh syaitan."

Tidaklah dapat saya menghitung berapa nikmat llahi yang telah saya
terima. Satu di antara nikmatnya yang besar kepadaku ialah aku tidak termasuk
dalam golongan tukang fitnah dan tidak pula termasuk orang yang zalim.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, bahwasanya tanda alamat
orang yang berjalan atas yang hak ialah bila dia mati diantarkan jenazahnya ke
pusaranya oleh ribu-ribu manusia, dengan sukarelanya sendiri. Perkataan
Ahmad bin Hanbal ini dicatatkan kembali oleh pengarang riwayat hidup Ibnu
Taimiyah setelah beliau wafat. Ialah karena menyaksikan bahwa seketika
jenazahnya beliau diantarkan dari dalam penjara Damaskus ke perkuburan,
telah diiringkan oleh tidak kurang daripada satu juta manusia!

Ibnu Taimiyah telah mati, sebab itu dia tidak menyaksikan begitu besar
jumlahnya orang yang mencintai dia. Tetapi saya sekali lagi bersyukur kepada
Allah, dan beribu kali lagi bersyukur kepada Allah, karena saya dengan sebab
tahanan ini dapat menyaksikan bahwa masi6 ada rupanya orangyang mencintai
saya. Baik sejak saya dalam tahanan di rumah sakit, ataupun setelah dalam
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tahanan rumah ataupun setelah tahanan kota. Ada utusan dari Aceh, Sumatera
Timur, Palembang. Dan salah seorang utusan yang dari Palembang ini ialah
seorang Ulama dari Mesir, dosen salah satu perguruan tinggi Islam di sana.
Beliau menyampaikan pula bahwa Ulama-ulama di Al-Azhar mendoakan moga-
moga saya lekas terlepas daripada balabencana ini. Dan juga utusan dari
Makasar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Dan
dari beberapa kawan yang kembali dari mengerjakan Haji, saya terima khabar
bahwa beratus-ratus di antara mereka mendoakan di Multazam, moga-moga
keadilan Allah berlaku, kejujuran menang dan kecurangan tumbang.

Selain dari berita yang dibawa Ulama Mesir yang bertugas diPalembang
itu, saya terima pula berita dari seorang pelajar yang baru pulang dari Mesir,
bahwa dua orang sahabat saya Ulama Mesir, yaitu Syaikh Muhammad al-
Ghazali dan Syaikh Ahmad Syarbashi, bila berjumpa dengan pelajar-pelajar
Indonesia, selalu mereka menanyakan nasibku, masihkah saya meringkuk
dalam tahanan, atau sudahkah keluar. Dan selalu mereka mendoakan moga-
moga segala percobaan itu akan menambah gengsi keimananku di hadapan
Tuhan.

Semuanya itu dapat saya saksikan tatkala saya masih hidup, dengan tidak
menunggu mati terlebih dahulu buat diiringkan orang jenazah saya ke per-
kuburan dengan sukarela.

Sungguh Allah Maha Kuasa!

Dan satu nikmat lagi yang kurasakan yang sampai sekarang bahkan Insya
Allah sampai saya menutpp mata kelak tidak akan hilang-hilang dari dalam
jiwaku, ialah nikmat pada jiwa sejak sehari aku dibebaskan dari tahanan. Pihak
Kejaksaan Agung dan pihak Panghma Angkatan Kepolisian mengeluarkan
"Surat Keterangan" bahwa aku tidak bersalah, sebab itu kepadaku tidak akan
diadakan tuntutan, dan aku dibebaskan.

Aku bersyukur dan aku bersujud kepada Tuhan.

Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan "Tafsir" ini
di waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat
kepada Tuhan. Saya mendapat kesempatan sangat luas buat mengerjakan
Tilawatul-Quran, sampai khatam lebih dari 100 kali. Saya mendapat kesem-
patan buat mengerjakan Shalat Tahajjud dan munajat hampir setiap malam.
Buku-buku penting dalam hal Tasauf, Tauhid, Filsafat Agama, Hadis-hadis
Rasulullah, Tarikh pejuang-pejuang Islam dan kehidupan ahli-ahli tasauf dan
ulama, jalan akhirat dapat saya baca dan dapat saya resapkan ke dalam jiwa.
Sungguh, kalau penahanan ini tidak terjadi, tidaklah saya akan mendapat
kesempatan seluas itu.

Terusterang saya katakan di sini, bahwa sekali-sekali, atau kerapkali timbul
juga kesedihan hati karena kemerdekaan dirampas, apatah lagi karena ber-
bulan-bulan lamanya "gelap" saja keadaan, tak tentu lagi bila akan pulang,
sehingga kerap juga ditimpa rasa murung. Mengarang tafsir di waktu pagi,
membaca buku-buku dipetang hariltilawatil-Quran di antara maghrib dan isya',
dan tahajjud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat yang paling
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mujarab pengobat muram dan kesepian. "Di waktu segala jalan hubungan di
bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang."

Di waktu saya telah keluar dan bebas, saya bersujud mensyukurinikmat
dan memohon ampun saat-saat aku merasa lemah. Sebab sesampai di luar
terasalah kekayaan jiwa karena lepas dari ujian itu. Bersyukur atas kesempatan
ibadat dan munajat yang diberikan Tuhan. Bersyukur karena dua tahun empat
bulan lamanya aku disimpan Tuhan, sehingga tidak kena kotoran dan debunya
zaman kezaliman. yang kalau saya ada di luar pada masa itu, mungkin untuk
menjaga keselamatan diri sendiri, saya terpaksa menempuh jalan orang muna-

fik, turut menyokong kezaliman itu padahalberlawanan dengan hati. Akhirnya
tidak pula dapat membebaskan diri, karena sekali jiwa telah dijual kepada
syaitan, sudah sukar buat menarik diri. Di dalam orang di mana-mana me-

nyorak-soraikan Orde Boru dan menentang Orde Lama, dengan kepala ter-

angkat dan tahu harga diri saya dapat berkata bahwa saya tidak termasuk Orde
Lama. Allah sendiri, dengan memakai tangan orang-orang yang zalim itu, yang
memeliharakan saya dari cap Orde Lama.

Kemudian Allahpun memperlihatkan terus menerus kekuasaanNya,
orang-orang yang berbuat zalim itu jatuh satu demi satu dari kemegahannya.
Mereka tidak tergantung kepada Tuhan, melainkan kepada pangkat. Pangkat
itupun jatuh. Ada di antara mereka yang telah hilang saia dari arena masya-

rakat, meskipun tubuh masih ada. Ada yang ditahan berbulan-bulan dan
menunggu perkara dibuka, sebagaimana yang dahulu mereka lakukan kepada
orang lain, dan ada yang menerima hukuman dari kesalahannya, hukuman
buang atau hukuman mati. Dan ada yang payah mengangkat muka kepada
masyarakat, sebab segala perbuatan di zaman kemegahan dahulu tidak lepas

dari ingatan masyarakat. Dan ada pula yang lebih tinggi sorak-sorainya me-

nyerukan Orde Baru, meskipun orang tahu lakon yang pernah dilaluinya.
Alhamdulillah, saya dibebaskan Tuhan daripada itu semuanya. Maka di

samping bersujud karena bersyukur. saya bersujud karena memohon ampun
kepada Tuhan, sebab di dalam sepinya pengasingan, kerapjuga saya muram
dan merasa sepi. Karena rupanya perahu iman itu memang mesti belayar di atas
hidup yang bergelombang.

Ampuniaku, yaTuhanku, atas kelemahanku. Laksana lautan nikmatyang
Engkau timbakan ke atas diriku, sedang persediaan diri ini amat kecil buat
menampungnya.

Dariusia masih muda remaja, sampaimulaitua menjunjung uban, tidaklah
mendatar saja jalan yang harus saya tempuh. Karena tahanan lebih dua tahun
ini adalah menjadi salah satu matarantai kalung keemasan yang ditatahkan
pada leher sejarah hidupku. Dia menjadi lebih indah lagi, karena kezaliman dan

fitnah inibaru menimpaku setelah tanahairku merdeka!
Aneh, tetapi benar!
Susun kata apakah lagi yang harus aku susunkan buat mengucapkan

syukur dan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan
kepadaku. Aniaya manusia diputar olehNya menjadi nikmat. Aku difitnah,
dizalimi dan dipisahkan dari masyarakat, namun imanku bertambah dalam
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kepadaNya, cintaku tidak dapat lagi diperbandingkan dengan segala macam
cinta.

Ada beberapa orang muridku pula, mengatakan bahwa pangkatku di
dalam hati kaum Muslimin, khususnya yang berbahasa Indonesia dan ber-
bahasa Melayu, sudahlah tinggi.

Aku syukuri penilaian itu dan aku akui, tetapiaku tambahkan lagi. Pangkat-
ku ini aku cari sendiri dengan tidak merugikan orang lain dan tidak dengki
kepada pangkat orang lain. Pangkatku ini tidak aku dapat dengan berpijak di
atas kuduk orang-orang yang memusuhiku; syukur Alhamdulillah!

Moga-moga "Tafsir Al-Azhar" ini, sebagai oleh-olehku dari tahanan, hen-
daknya dapat berguna dan berfaedah bagi kaumku dan bangsaku yang haus
akan penerangan agama. Dan selanjutnya moga-moga diapun menjadi salah
satu dari alat untuk aku mendapat syafaat dariTuhan di akhirat.

Amin!

WASSALAM,

Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah

Kebayoran Baru Jakarta 1386
1966



Surof
AL.FATIHAH

(Pembukaan)
Suratl:7ayat.

Diturunkan di Makkah.

(\)
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(1) Dengan nama Allah, Yang Maha
Murah, Maha Penyayang.

(2) Segala puji-pujian untuk Allah,
Pemelihara semesta alam.

(3) Maha Murah, Maha PenYaYang.

(4) Yang Mempunyai Hari Pemba-

lasan.

(5) Hanya Engkaulah Yang kami sem-

bah, dan hanya kepada Engkau saja

kami memohon Pertolongan'

(6) Tunjukilah kami jalan vang lurus.

(7) Jalan orang-orang yang telah Eng-

kau kurniai nikmat atas mereka;
bukan (jalan) orang-orang Yang
telah dimurkai atas mereka dan

bukan jalan orang-orang Yang
sesat.
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AL-FATIHAH artinya ialah pembukaan. surat inipun dinamai Fatihatul-Kitab,
yang berarti pembukaan kitab, karena kitab al-Quran dimulai atau dibuka

d"nlun surat ini. Dia yang mulai ditulis didalam Mushhal, dan dia yang mulai
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dibaca ketika tilawatil-Quran, meskipun bukan dia Surat yang mula-mula
diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Nama Surat al-Fatihah inimemang
telah masyhur sejak permulaan nubuwwat.

Adapun tempat dia diturunkan, pendapat yang lebih kuat ialah yang
menyatakan bahwa Surat ini diturunkan di Makkah. Al.Wahidi menulis di dalam
kitabnya Asbobun-Nu zul dan as-Tsa'labi di dalam tafsirnya riwayat dari Ali
bin AbuThalib, dia berkata bahwa Kitab ini diturunkan di Makkah, dari dalam
suatu perbendaharaan di bawah'Arsy.

Menurut suatu riwayat lagi dari Abu Syaibah di dalam al-Mushan-no/ dan
Abu Nu'aim dan al-Baihaqi di dalam Dolo-ilun-Nubuwwoh, dan as-Tsa'alabi
dan al-wahididariHadis Amer bin syurahbil, bahwa setelah Rasulullah s.a.w.
mengeluhkan pengalamannya di dalam gua itu setelah menerima wahyu per-
tama, kepada Khadijah, lalu beliau dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah,
maka beliau ceriterakan kepadanya, bahwa apabila dia telah memencilseorang
diri didengarnya suara dari belakangnya: "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya
Muhammad! Mendengar suara itu akupun lari." Maka berkatalah Waraqah:
"Jangan engkau berbuat begitu, tetapi jika engkau dengar suara itu, tetap
tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya
itu". selanjutnya Rasulullah s.a.w. berkata: "Maka datang lagidia dan terdengar
lagi suara itu: "Ya Muhammad! Katakanlah: Bismillahir-Rahmanir-Rahim,Al-
hamdulillahi Rabbil Alamin, hingga sampai kepada waladh-Dhaalin". Demikian
Hadis itu.

Abu Nu'aim didalam ad-Dalooil meriwayatkan pula tentang seorang laki-
laki dari Bani Salamah, dia berkata: "Tatkala pemuda-pemuda Bani Salamah
masuk Islam, dan Islam pula anak dariAmer Jumawwah, berkatalah isteri Amer
itu kepadanya: "Sukakah engkau mendengarkan dari ayah engkau sesuatu
yang telah diriwayatkan daripadanya?" Anak itu lalu bertanya kepada ayahnya
apakah agaknya riwayat tersebut. Lalu dibacanya: "AlhamdulillahiRabbilAla-
min" (sampai ke akhir).

Sedang kejadian itu ialah di Makkah.

Ibnu al-Anbari pun meriwayatkan bahwa dia menerima riwayat dari Uba-
dah bin as-shamit bahwa surat Fatihatul-Kitab ini memang diturunkan di
Makkah.

Sungguhpun demikian ada juga satu riwayat yang diterima oleh perawi-
perawinya dariMujahid, bahwa beliau ini berpendapat bahwa Surat iniditurun-
kan diMadinah.

Tetapi, entah karena sengaja hendak mengumpulkan di antara dua pen-
dapat, ada pula segolongan yang menyatakan bahwa Surat ini diturunkan dua
kali, pertama diMakkah, kemudian diturunkan sekali lagi diMadinah.

Tetapi menjadi lebih kuatlah pendapat golongan yang terbesar tadi bila kita
ingat bahwa sembahyang lima waktu mulaidifardhukan ialah sejak diMakkah,
sedang sembahyang itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca al-Fatihah
menurut Hadis:
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'lgl t'i\f.Wi ;J "J'z t a*
'Tidaklah (sah) sembahyang bogi si.apo yang tidak membaca Fatihatul'

Kifob. " (Hadis ini dirawikan oleh al-Jama ah, daripada Ubadah bin as-Shamit)

Dia termasuk satu Surat yang mula-mula turun. Meskipun lgro'sebagai
lima ayat permulaan dari Surat al-'Alaq yang terlebih dahulu turun, kemudian
itu pangkal Surat Yo Ayyuhal Muddatstsir. kemudian itu pangkalSurat Yo
Ayyuhal Muzzammil, namun turunnya ayat-ayat itu terpotong-potong. Tidak
satu Surat lengkap. Maka al-Fatihah sebagai Surat yang terdiridaritujuh ayat,
ialah Surat lengkap yang mula-mula sekali turun di Makkah.

Di dalam Surat 15 (al-Hijr), ayat 87 ada disebut "Tujuh yang diulang-ulang".
(Sab an minal matsaani). Menurut lbnu Katsir yang dimaksud ialah Surat al-

Fatihah ini juga, sebab al-Fatihah dengan ketujuh ayatnya inilah yang diulang-
ulangi tiap-tiap rakaat sembahyang, baik yang fardhu ataupun yang sunnat.
Oleh sebab itu maka Sob'ul Matsaani, adalah nama Surat inijuga.

Di dalam Surat 3 (alilmran) ayat 7, ada disebut Ummul-Kitab, ibu dari
Kitab. Menurut Imam Bukhari di dalam permulaan tafsirnya, yang dinamai
Ummul-Kitab itu ialah al-Fatihah ini, sebab dia yang mula ditulis dalam sekalian
Mushhaf dan dia yang mulai dibaca di dalam sembahyang. Cuma lbnu Sirin
yang kurang sesuai dengan penamaan demikian. Dia lebih sesuai jika dinamai
Fatihatul-Kifob saja. Sebab di dalam Surat 13 (ar-Ra'ad) ayat 39 terang dikata-
kan bahwa Ummul-Kitab yang sebenarnya ada di sisi Allah.

Tetapi beberapa Ulama lagi tidak keberatan menamainya juga Ummul-

Quran, artinya ibu dari seluruh isial-Quran, karena ada sebuah Hadis yang

dirawikan oleh lmam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w.

bersabda;

Ay' ()t * ;4t O\i a; i,#$,t
"Dia adalah ibu ol'Quran, dan dio adalah Fatihatul-Kitob dan dia adalah

tuiuh yang diulang-ulang."

Penulis Talsir ol-Kas.ysyoo/menyebutkan lagi namanya yang lain, yaitu ol-

Kanz (Perbendaharaan), al-Waliyah (yang melengkapi), al'Hamd (puji-pujian)
dan Surat os-Sholoh (sembahyang). Dan menurut riwayat as-Tsa'alabi dari
Sufyan bin Uyaynah, Surat inipun bernama al'Waqiyah (Pemelihara dari
kesesatan), sebab dia mencukupi Surat-surat yang lain, sedang Surat-surat
yang lain tidak mencukupi kalau belum bertali dengan dia. Tadi dia diberinama
Perbendaharoon, karena menurut riwayat Ali bin Abu Thalih tadi, dia diturun-
kan dari Perbendaharaan di bawah Arsy.
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Dia bernama Melengkapi, sebab seluruh Syariat lengkapnya tersimpul
dalamnya. Dia bernama Puji-puiian, sebab dipangkalidengan puji kepada Allah.
Dan dia bernama Suro, Sembahyang, karena sembahyang tidak sah kalau dia
tidak dibaca.

Bilamana kita kelak telah sampai kepada penafsiran isinya, dapatlah kita
fahami bahwa segala nama itu memang sesuai dengan dia. Apatah lagipokok
ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu dari segala pelajaran, yaitu Tauhid,
telah menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir.

Tidak ada puji, apapun macamnya pujiuntuk yang lain, hanya untuk Allah
semata-mata. Dan di dalam ayat itu telah tersebut Tuhan sebagaiRabbi, atau
Rabbun, yang berarti Pemelihara, Pengasuh, Pendidik dan Penyubur. Diikuti
oleh ayat yang menyebut dua nama Allah, yaitu Ar-Rohmon, Yang Maha Murah
dan Ar-Rohim, Yang Maha Penyayang, nampaklah betapa pertalian Khaliq
dengan makhlukNya, yang kelak di dalam al-Quran akan diuraikan berulang-
ulang. Kemudian pokok ajaran utama dari al"Quran ialah tentang Hari Pem-

balasan, Hari Kiamat, Hari Berbangkit, dari hal syurga dan neraka; semuanya
ini telah tersimpul dalam ayat "Maliki yaumiddin", yong mempunyai Hari
Pembalasan.

Sebagai kesempatan ibadah kepada Allah, dan tidak ada ibadat buat yang

lain, yaitu isi yang sejati dariTauhid, maka datanglah ayat: "lyyaka na'budu wa
iyyaka nasta in". Hanyo Engkou yang kami sembah dan hanya kepada Eng-
kauloh tempat kami memohon pertolongan.

Untuk mencapai Ridha Allah, maka Tuhan menunjukkan garis jalanNya

yang harus ditempuh, lalu Allah mengutus Rasul-rasulNya membawa Syariat
dan memimpin kepada manusia bagaimana menempuh jalan itu; isi al-Quran
yang ini tersimpul dalam ayat "lhdinas Shirofhol Mustaqim".

Kemudian itu al-Quran berisi khabar yang menggembirakan bagi orang
yang taat dan patuh, kebahagiaan di dunia dan syurga di akhirat yang di dalam
istilah agama disebut wa'ad, ini telah terkandung di dalam ayat "Sh.irathallad

zina an'amta'alaihim", jalan yang telah Engkau beri nikmat atasnya. Kemudian
al-Quranpun memberikan ancaman siksa dan azab bagi orang yang lengah dan
lalai, kufur dan durhaka, yang disebut rpo'id. Maka tersimpul pulalah kata al

Quran ini pada ujung Surat, tentang orang yang maghdhub, kena murka
Tuhan, dan orang yang dhoallin, orang yang sesat. Demikian pula al-Quran
menceriterakan keadaan ummat-ummat yang telah terdahulu, yang telah bi-

nasa dan hancur karena dimurkai Tuhan, dan diceriterakan juga kaum yang

sesat dari jalan yang benar; itupun telah tersimpul di dalam kedua kalimat
maghdhubi dan dhoollin itu.

Menilik yang demikian itu dapatlah kita fahamiapa sebab maka al-Fatihah
itu disebtrt lJmmul-Kitab atau Fatihatul-Kitob, yang pada pembukaan telah
disimpul isi dari 114 Surat yang mengandung 6,236 ayat itu.

Kemudian ada pula penafsir berkata bahwa seluruh al-Quran dengan
Suratnya yang 114 dan ayatnya yang6,236 ayat itu, semuanya telah tersimpul
dalam Surat al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah
penafsiran demikian itu kita terima. Tetapi di antara mereka melanjutkan lagi.
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Dia berkata bahwa Surat al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillohir-

Rohmanir-Rohim; barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang

Maha MurahNya Tuhan Allah kepada hambaNya dan Kasih-SavangNya se-

hingga diutusNya Rasul, diwahyukanNya Kitab-kitab Suci, disediakanNya

syurga bagi yang taat dan ampunan bagiyang taubat. Penafsiran ini masih juga

dapat kita terima. Tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Katanya,

Bismillahir Rahmanir.Rahim itu tersimpul dalam huruf B (al-Baa) pada per-

mulaan Bismillah!Dan selanjutnya lagi, ada mereka yang berkata bahwa huruf
Bo pangkal Bismitlahitupun tersimpuldalam titik huruf Bo itu. Sampaidihuruf
Bo dan titiknya itu, penafsir ini tidak mau mengikut lagi. Sebab itu bukan lagi

penafsiran yang berdasar ilmu, tetapi sudah satu khayal!

Apa sebab?

Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai28

huruf, di antaranya huruf kedua, yaitu al-Baa, atau huruf B dalam istilah Latin.

Tetapi kalau membacanya secara tunggal ialah ol-Boo (dengan ditekan sedikit

ujungnya, sehingga berbunyi ada hamzah). Maka menurut undang-undang

bahasa Arab dan ejaannya, barulah sebuah huruf berarti apabila dia telah

dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain. Dan yang khusus
pada huruf al-Baa baru dia berarti dengan, setelah dia diberi baris bawah
(kasrah) dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat ism (nama).

Misalnya bi Muhammadin {3r, vang berarti (dqngan Muham'

mad). Bil-loh, -$L, (densanAllah).-Atau Bismillahi ;,i,,,11
(dengan nama Allah).

cobalah fikirkan, bagaimana akan dapat diterima apabila dikatakan bahwa

seluruh al-Fatihah terkumpul ke dalam Bismillahir'Rahmanir'Rahim dan Bis

millohir-Rahmanir'Rahim terhimpun seluruhnya kepada huruf ol-Boo?

Dan lebih tidak dapat diterima pula kalau dikatakan bahwa huruf olBoo
itupun terkumpullah kepada titiknya yang ada di bawah itu' Yang berartibahwa

seluruh isi al.Ciuran, yang terdiri dari 114 Surat mengandung 6,236 terhimpun

semuanya kepada satu titik. Bukan sembarang titik, tetapi titik Bo yang di

bawah itu.

Bagaimana akan disimpulkan ke sana, padahal baik di zaman Rasulullah

,.a.*. utuu diwaktu Saiyidina Abu Bakar as-Shiddiq memerintahkan mengum'

pulkan al-Quran ke dalam satu Mushhaf, ataupun selanjutnya setelah Usman

bin Affun memerintahkan membuat Mushhaf al-lmam, sebagaiMushhaf yang

resmi sampai sekarang, pada ketiganya itu huruf ol'Boo belum lagi bertitik!

Huruf-huruf al.Quran, termasuk huruf ol-Boo barulah diberi bertitik di

zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah ke 5 Bani umaiyah,

atas buih fikiran daripada Wali Negeri lrak, al-Hajjaaj bin Yusuf. Sedangkan

memberinya berbaris lat-hah, dhommoh, kosroh, tonwin dan sukun, terlebih

dahulu daripada memberinya titik. Yang memberikan berbaris itu ialah Abul

Aswad ad-du'ali, atas perintah Wali Negeri Bashrah, Zayyad. Dizaman Kha-

b-
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lifah Bani Umaiyah yang pertama, sahabat Rasulullah s.a.w., Mu'awiyah bin
Abu Sufi7an.

Oleh sebab itu maka penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai
dasar yang dapat dipertanggungiawabkan menurut al-Quran dan Hadis dan
dirayah atau riwayat ahli-ahli tafsir yang mu'tamad. Dia hanya satu khayalyang
dapat pelemak-lemakkan kata, tetapi tidak akan bertemu darimana sumber-
nya, kalau hendak dicaridengan seksama.

Tentang ayat Bismillohir-Rohmanir-Rahim:
Tentang ini agak panjang juga pembicaraan di antara para Ulama, baik

Bismillah di permulaan al-Fatihah atau Br'smilloh dipermulaan sekalianSurat al-

Quran, kecuali pada permulaan Surat Baraah (at-Taubah). Yang jadi per-
bincangan ialah, apakah Bismillah di permulaan Surat itu masuk dalam Surat
atau di luar Surat?

Pembicaraan tentang ini selanjutnya telah menjadi sebab perbincangan
pula, wajibkah Imam membaca Bismillah itu dengan jahar (suara keras) pada
sembahyang yang jahar (Maghrib, Isya'dan Subuh), atau membaca dengan sir
(tidak dikeraskan membacanya) melainkan Alhamdulillah selanjutnya saja?
Atau tidak dibaca samasekali, dan hanya langsung menjaharkan al-Fatihah?

Supaya lebih mudah peninjauan kita tentang perbedaan-perbedaan pen-
dapat para sarjana keislaman itu, terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik
pertemuan. Semuanya tidak ada selisih bahwa Bismillahir-Rahmanir-Rahim itu
memang ada tertulis dalam Surat 27 (an-Naml), yaitu seketika MaharaniBulqis,
Raja perempuan dari negeri Saba'menerangkan kepada orang-orang besar
kerajaannya, bahwa dia menerima sepucuk surat dari Nabi Sulaiman yang
ditulis:

"Dengan nama Allah Yang Maha Murah, Maha Penyayang":

Dan titik pertemuan faham mereka yang kedua ialah bahwa menurut
ajaran Rasulullah s.a.w. sendiri, sekalianSurat al-Quranyang 114Surat, kecuali
Surat Baraah (at-Taubah) semuanya dimulai menuliskannya dengan Bismillah
itu selengkapnya, menurut yang tertulis di ayat 30 Surat an-Naml itu. Maka
Mushhaf pertama yang ditulis oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit
atas perintah Khalifah pertama Saiyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang

diajarkan Nabi itu, pakaiBr'smilloh di awal permulaan Surat, kecualiBaraah (at-
Taubah). Dan Mushhaf Saiyidina Usman bin Affan pun ditulis cara demikian
pula. Semua pakai Bismr:lloh, kecuali Baraah.

TentangBr'smillah ada di permulaan tiaptiap Surat, kecualiSurat Baraah
atau at-Taubah, tidaklah ada perselisihan Ulama. Yang diperselisihkan ialah
terletaknya di pangkalSurat itu menjadikan dia termasuk dalam Surat itukah,
atau sebagai pembatasnya dengan Surat-surat yang lain saja, atau dia menjadi
ayat tunggal sendiri.

#tqi\);/,
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Golongan terbesar dari Ulama Salaf berpendapat bahwa Bismr'lloh di awal

Surat adalah ayat pertama dari Surat itu sendiri. Beginilah pendapat Ulama

Salaf Makkah, baik Fuqahanya atau ahli Qiraat; di antaranya ialah Ibnu

Katsir dan Ulama Kufah, termasuk dua ahliQiraat terkemuka, Ashim dan al-

Kisaa-i. Dan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah dan Tabi'in diMadinah. Dan
Imam Syaf i di dalam fatwanya yang iadid (baru), demikian pula pengikut'
pengikut beliau. Dan Sufyan as-Tsauridan Imam Ahmad pada salah satu di

antara dua katanya. Demikian pula kaum al-lmamiyah (dariSyi'ah). Demikian
pula dirawikan daripada ulama sahabat, yaitu Alibin Abu Thalib, Abdullah bin
Abbas dan A$ullah bin Umar dan Abu Hurairah; dan Ulama Tabi'in, yaitu

Said bin Jubair, Athaa' dan az-Zuhri dan lbnul Mubarak.

Alasan mereka ialah karena telah ijma seluruh sahabat Rasulullah s.a.w.

dan yang datang sesudah mereka berpendapat bahwa Bismilloh itu wajib ditulis
di pangkal setiap Surat, kecuali di pangkal Surat at-Taubah. Dikuatkan lagi

dengan larangan keras Rasulullah s.a.w. memasukkan kalimat-kalimat lain yang

bukan termasuk kepadanya, sehingga al-Quran itu bersih daripada yang bukan
wahyu. Sedangkan kalimat Amin yang jelas-jelas diperintahkan membacanya
oleh Rasulullah sehabis selesaimembaca waladh-dhallin, terutama dibelakang
imam ketika sembahyang iahar,lagitidak boleh dimasukkan atau dicampurkan
ke dalam al-Quran, khususnya al-Fatihah, ketika menulis Mushhaf, apatah lagi

menambahkan Bismi/loh ir-Rahmanir-Rahim di pangkal tiap-tiap Surat, kecuali
Surat Baraah, kalau memang dia bukan termasuk Surat itu.

Pendapat mereka ini dikuatkan lagi oleh sebuah Hadis yang dirawikan oleh
tmam Muslim di dalam Shahihnya, yang diterima dari Anas bin Malik. Berkata
Rasulullah s.a.w.:
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"Telah diturunkan kepadaku tadi satu Surof. Lalu beliau boco: Bis-

millahir-Rahmanir-Rahim, sesungguh nya telah Kami berikan kepada engkau

songof banyak, maka sembahyanglah engkau kepada Tuhan engkau dan
hendaklah engkau berkorban, sesungguhnya orang yang benci kepado eng'

kau itulah yang akan putus keturunan."

Di datam Hadis ini terang bahwa di antara Bismillahir-Rahmanir-Rahim
dibaca senafas dengan Surat yang sesudahnya. Di sini berlakulah suatu qiyas,

yakni sedangkan Surat Inna A'thaino yang paling pendek, lagi beliau baca

senafas dengan Bismillah sebagai pangkalnya, apatah lagi al-Fatihah yang

menjadi ibu dari segala isi al-Quran. Dan apatah lagiSurat-surat yangpanjang-

panjang.
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Dan sebuah Hadis lagi yang dirawikan oleh ad-Daruquthni dari Abu
Hurairah, berkata dia: Berkata Rasulullah s.a.w.:

irJt q; t iit 4;Wt1, l;,6\iJ-i. 
"\ 

t )*3 : i$ r'ty.

VuJevLF;y*j'b$
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Ag'g)\, )A$6V

"Apabila kamv membaca Alhamdulillah yaitu Surat al-Fatihah - maka
bacalah Bismillahir-Rahmanir-Rahim, maka sbsungguhny a dia adalah lbu al
Quran dan Tuiuh yang diulang-ulang, sedong Bbmillahir'Rahmanir'Rahim
adalah soloh sofu daripada oyatnya."

Demikianlah pendapat dan alasan-pendapat dari Ulama-ulama yang ber-
pendirian bahwa Bismillah di pangkal tiap-tiap Surat termasuk dalam Surat itu
sendiri, bukan terpisah, bukan pembatas di antara satu Surat dengan Surat
yang lain.

Tetapi satu pendapat lagi, Bismillahir-Rahmanir-Rahiim di pangkal Surat
itu adalah ayat tunggal, diturunkan untuk penjelasan batas atau pemisah,
jangan tercampur-aduk di antara satu Surat dengan yang lain. Yang ber-
pendapat begini ialah lmam Malik dan beberapa Ulama Madinah. Dan Imamal-
Auza'iserta beberapa Ulama diSyam dan Abu Amer danYa'kubdariBashrah.

Dan ada pula satu pendapat tunggal darilmam Ahmad bin Hanbal, yaitu

bahwa pada al-Fatihah sajalah Bismillahir'Rahmanir-Rahim itu termasuk ayat,
sedang pada Surat-surat yang lain tidak demikian halnya.

Oleh karena masalah ini tidaklah mengenai pokok akidah, tidaklah kita
salah jika kita cenderung kepada salah satu pendapat itu, mana yang lebih dekat
kepada penerimaan ilmu kita sesudah turut menyelidiki. Adapun bagiPenafsir
ini, terlepas daripada menguatkan salah satu pendapat, maka di dalam menafsir
Bismillahir-Rahmanir-Rahim pada pembukaan al-Fatihah, kita jadikan dia ayat
yang pertama, menurut Hadis Abu Hurairah yang dirawikan oleh ad-Daru-
quthni itu. Dan tidak mungkin Bismillohir-Rahmanir-Rahim dimuka al-Fatihah
itu disebut sebagai satu ayat pembatas dengan Surat yang lain, karena tidak ada
Surat lain yang terlebih dahulu daripada Surat al-Fatihah. Karena itu maka
Bismillahir-Rahmanir-Rahim yang pada al-Fatihah inilah yang kita tafsirkan
lebih luas, sedang Bismillah yang 112 Surat lagi hanya akan kita tuliskan
ter.iemahannya saja. Sebab tentu saja membosankan kalau sampai 113 Bis-
milloh ditafsirkan, dan 1 14 dengan Bismilloh dalam Surat Nabi Sulaiman kepada
Ratu Bulqis dalam Surat an-Naml itu.
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"Dengan nama Allah, Yang Maln Murah, Maha Penyayang." (ayat l).
Artinya, aku mulailah pekerjaanku ini, menyiarkan wahyu llahi kepada

insan, di atas nama Allah itu sendiri, yang telah memerintahkan daku me-

nyampaikannya.
Inilah contoh teladan yang diberikan kepada kita, supaya memulaisuatu

pekerjaan penting dengan nama Allah. Laksana yang teradat bagi suatu kera-
jaan bila menurunkan suatu perintah, menjadi kuatlah dia kalau dia disampai-
kan "di atas nama penguasa tertinggi", raja atau kepala negara, sehingga
jelaslah kekuatan kata-kata itu yang bukan atas kehendak yang menyampaikan
saja, dan nampak pertanggunganjawab. NabiMuhammad s.a.w. disuruh me'
nyampaikan wahyu itu di atas nama Allah. Dia, RasulAllah itu, tidaklah lebih
dari manusip biasa, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah semena-
mena atas kehendaknya sendiri, tetapi Allahlah yang memerintahkan. Dari
yang empunya nama itu dia mengambil kekuatan.

ALLAH, adalah Zat Yang Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Kuasa. Zat
Pencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari dan bulan, dan seluruh yang
ada. DIA adalah yang tlojibul wuiud, yang sudah pasti ADA, yang mustahil
tidak ada.

Menurut keterangan Raghib orang Isfahan, ahli bahasa yan$ terkenal itu,
nama yang diberikan untuk Zat YangMaha Kuasa itu ialah ALLAH. Kalimat ini
telah lama dipakai oleh bangsa Arab untuk Yang Maha Esa itu. Kalimat ALLAH
itu - demikian kata Raghib - adalah perkembangan dari kalimat Al-Iloh. Yang
dalam bahasa Melayu Kuno dapat diartikan Danra atau Tuhan. Segala sesuatu
yang mereka anggap sakti dan mereka puja, mereka sebutkan dia ALILAH.
Dan kalau hendak menyebutkan banyak Tuhan, mereka pakai kata jama',

yaitu AL-ALIHAH. Tetapi fikiran murni mereka telah sampai kepada kesim-
pulan bahwa dari tuhan-tuhan dan dewa-dewa yang mereka katakan banyak
itu, hanya SATU jua Yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Mulia. Maka untuk
mengungkapkan fikiran kepada Yang Maha Esa itu mereka pakailah kalimat
ILAH itu, dan supaya lebih khusus kepada Yang Esa itu, mereka cantumkan di
pangkalnya ALIF dan LAM pengenalan (Alif-Lam-Ta'rif), yaitu AL merrjadiAL-
ILAH. Lalu mereka buangkan huruf hamzah yang ditengah, AL-l-LAH menjadi
ALLAH. Dengan menyebut Allah itu tidak ada lagi yang mereka maksud
melainkan Zat Yang Maha Esa. Maha Tinggi, Yang Berdiri sendirinya itulah, dan
tidak lagi mereka pakai untuk yang lain. Tidak ada satu berhalapun yang
mereka namai ALLAH.

Dalam al-Quran banyak bertemu ayat-ayat yang menerangkan, jika Nabi
Muhammad s.a.w. bertanya kepada musyrikin penyembah berhala itu siapa
yang menjadikan semuanya ini pasti mereka akan menjawab: "Allahlah yang

menciptakan semuanya!"

tt 3:$6t ;il *; AJ$\r o. Ut &;:liu'$;
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"Padahol jika engkau tonyakon kepoda mereka siopo yong menciptakan
semua langit dan bumi, dan menyediakan matahari dan bulan, pastilah
mereka okan menjawab: "Allah!" Maka bagaimanakoh mosih dipalingkan
mereka." (al-Ankabut:61)

Dan banyak lagiSurat-surat lain mengandung ayat seperti ini.

Setelah kita tinjau keterangan Raghib al-lsfahani dari segi pertumbuhan
bahasa (filologi) tentang kalimat Allah itu, dapatlah kita mengertibahwa sejak
dahulu orang Arab itu di dalam hati sanubari mereka telah mengakui louhid
Uluhiyah, sehingga mereka sekali-kalitidak memakaikalimat Allah untuk yang
selain daripadaZat yang Maha Esa, YangTunggal, yang berdirisendirNya itu.
Dan tidak mau mereka menyebutkan Allah untuk beratus-ratus berhala yang
mereka sembah. Tentang Uluhiyah mereka telah bertauhid, cuma tentang
Rububiyoh yang mereka masih musyrik. Maka dibangkitkanlah kesadaran
mereka oleh Rasul s. a.w. supaya bertauhid yang penuh; mengakui hanya SATU
Tuhan yang menciptakan alam dan Tuhan Yang Satu itu sajalah yang patut
disembah, tidak yang lain.

Dalam bahasa Melayu kalimat yang seperti IIoh itu ialah deuo dan tuhan.
Pada batu bersurat Trengganu yang ditulis dengan huruf Arab, kira-kira tahun
1303 Masehi, kalimat Alloh Subhanahu Wa Ta'ala telah diartikan dengan
Dantata Mulio Rarla. (Batu bersurat itu sekarang disimpan diMuseum Kuala
Lumpur). Lama-lama, karena perkembangan pemakaian bahasa Melayu dan
bahasa Indonesia, maka bila disebut Tuhan oleh kaum Muslimin Indonesia dan
Melayu, yang dimaksud ialah ALLAH dan dengan huruf Latin pangkalnya
(huruf T) dibesarkan, dan kata-kata dewa tidak terpakai lagi untuk meng-
ungkapkan Tuhan Allah.

Dalam perkembangan memakai bahasa ini, di dalam memakai kalimat
TUHAN, haruslah diingat bahwasanya berbeda maksud pemakaian itu di
antara orang Islam dengan orang Kristen.

Kita orang Islam jikamenyebutTuhan, yangkitamaksud ialahALLAH. Zat
Yang Berdiri SendirNya, kepadaNya memohonkan segala sesuatu, tidak
beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menandingi Dia sesuatu
juapun. Tetapi kalau orang Kristen menyebut Tuhan, yang mereka maksud
ialah Yesus Kristus. Kadang-kadang bercampur-baur; sebab menurut aiaran
yang mereka pegang, bahwa Tuhan itu adalah "Trinitas", atau "Tri-tunggal",
yang tiga tetapi satu, yang satu tetapi tiga. Dia yang tiga tetapi satu itu ialah
Tuhan Bapa, Tuhan Putera (lsa Almasih) dan Rohul-Kudus. Dan selalu mereka
mengatakan "Tuhan Yesus".

Sebab itu walaupun sama-sama memakai kata TUHAN, tidaklah sama arti
dan pengertian yang dikandung.

Pemakaian kalimat Tuhan dalam kata sehari-hari akhirnya terpisah pula
jadi dua; Tuhan khusus untuk Allah dan tuan untuk menghormati sesama
manusia. Untuk raja disebut Tuanku.

I
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Yang terpenting terlebih dahulu ialah memupuk perhatian yang telah ada
dalam dasar jiwa, bahwa Zat YangMaha Kuasa itu mustahilberbila-ng. Adapun
tentang pemakaian bahasa terhadapNya, dengan nama apa Dia mestidisebut,
terserahlah kepada perkembangan bahasa itu sendiri.

Selain dari pemakaian bahasa Melayu tentang Tuhan itu, sebagian bangsa
kitapun memakai juga kalimat lain untuk Allah itu. Dalam bahasa Jawa ter-
hadap Allah disebut GustiAllah, padahaldalam bahasa Melayu Banjar, Gusti
adalah gelar bangsawan.

Demikian juga kalimat Pangeran untuk Allah dalam bahasa Sunda, padahal

di daerah lain Pangeran adalah gelar orang bangsawan atau anak raja. Dalam
bahasa Bugis dan Makassar disebut Poang Allah Ta'ala. Padahal kepada raja
atau orang tua yang dihormati mereka mengucapkan Poang juga.

Orang Hindu-BaU, meskipun mereka menyembah berbagai berhala, na'
mun mereka tetap percaya kepada Sang Hyang Widhi, artinya Yang Maha Esa.

Kepercayaan agama Hindupun sampai kepada puncak tertinggi sekali, yaitu
kepada Sang Hyang Tunggal.

Lantaran itu dapatlah difahami keterangan Rashib al-lsfahani yang me'
nyatakan bahwa ALLAH itu berasal dari kalimat AL ILAH yang berartiTuhan
itu. Adanya kalimat Al llah membuktikan bahwa kepercayaan-kepercayaan
tentang adanya Tuhan telah tumbuh sejak manusia berakal, dan timbulnya
kalimat ALLAH membuktikan bahwa fikiran manusiapun akhirnya sampai
kepada, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu hanya SATU.

Maka kedatangan Agama Islam ialah menuntun dan menjelaskan bahwa
DIA memang SATU adanya.

Setelah itu diiringkanlah menyebut nama ALLAH itu dengan menyebut
sifatNya, yaitu AR-RAHMAN dan AR-RAHIM. Yang kedua nama sifat itu
adalah dari satu rumpun, yaitu RAHMAT, yang berarti murah, kasih-sayang,
cinta, santun, perlindungan dan sebagainya.

Apa sebab maka kedua sifat itu yang terlebih dahulu dijelaskan sebelum
menyebut sifat-sifatNya yang lain?

Hal ini dapatlah difahami jika kita kaji pengkhayalan orang yang masih
sederhana peradabannya (primiti0 tentang Tuhan. Sebagaikita katakan tadi,
kepercayaan akan adanya Zat YangMaha Kuasa, adalahsamatumbuhdengan
akal manusia. Tetapi sebagian besar mereka.rnenggambarkan Tuhan itu se-

bagai sesuatu yang amat ditakuti, atau menakutkan, seram dan keiam yang
orang terpaksa memujanya oleh karena akan murkanya. Lalu diadakan kurban'
kurban sembelihan, sebab Tuhan itu haus darah, lalu didirikan orang berhala
yang bentuknya sangat seram, matanya mendelik, saingnya terulur keluar,
yang tidak reda murkanya kalau tidak diberi kurban.

Maka seketika bacaan dimulai dengan menyebut nama Allah, dengan
kedua sifatNya Yang Rahman dan Rahim, mulailah Nabi Muhammad menen-
tukan pemmusan baru dan yang benar tentang Tuhan. Sifat utama yang
terlebih diketahui dan dirasakan oleh manusia ialah bahwa DIA Rahman dan
Rahim.
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Dengan nama Allah, Tuhan Yang Maha Murah dan Maha Sayang kepada
hambaNya maka Utusanl.,lya, Muhammad s.a.w. telah menyampaikan setuan
ini kepada manusia. Yang lebih dahulu mempengaruhijiwa ialah bahwa Allah itu
Pemurah dan Penyayang, bukan Pembenci dan Pendendam, bukan haus
kepada darah pengurbanan. Dan contoh yang diberikan Nabi itu pulalah yang
kita ikuti, yaitu memulai segala pekerjaan dengan nama Allah, yang empunya
beberapa sifat Yang Mulia, di antaranya ialah Rahman dan Rahim. Maka di
dalam bacaan itu tersimpullah suatu pengharapan atau doa moga-moga apa
saja yang kita kerjakan mendapat kurnia Rahman dan Rahim dari Tuhan.
DimudahkanNya kepada yang baik, dijauhkan kiranya dari yang buruk. Maka
tersebutlah di dalam sebuah Hadis Nabi s.a.w. yang dirawikan oleh Abu Daud
dari Abu Hurairah yang berbunyi:

( otta.t,t t),:lt,,\ pi;;;Lt*lqy S"u E;r\Y
"Tiap-tiap pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai denganBismillah,

dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya."

Berbagai-bagai sebutan Hadis tentang ini; ada yang mengatakan bahwa
pekerjaan itu akan ajdzam, artinya akan ditimpa sakit kusta atau lepra. Ada
juga Hadis mengatakan aqtha, artinya akan terputus, patah di tengah, atau
gagal. Dan ada juga menyebut obtor, artinya mandul, tidak membawa hasil yang
diharapkan. Semuanya itu dapat disimpulkan jadi percuma, sebab tidak diberi
berkat oleh Allah.

Maka marilah kita teladan contoh Allah, bahwa Surat-suratNya atau ayat-
ayat yang diturunkanNya kepada kita, dimulainya dengan menyebut namaNya
dan menonjolkan sifatNya, yaitu Rahman dan Rahim.

"Segolo puji-puiian untuk Allah. " (pangkal ayat 2\.

Hamdan, artinya pujian, sanjungan. Di pangkalnya sekarang diletakkan Al
atau Alif-lam, sehingga menjadilah bacaannya Al-hamdu.Al mencakup segala
jenis. Dengan sebutan Alhamdu, berartilah bahwa segala macam pujian, se-

kalian apa juapun macam puji, baik puji besar ataupun puji kecil, atau ucapan
terimakasih karena jasa seseorang, kepada siapapun kita memberikan puji,
namun pada hakikatnya, tidaklah seorang juga yang berhak menerima pujian
itu, melainkan Allah: LILLAHI, hanya semata-mata untuk Allah.

Jadi dapatlah dilebih-tegaskan lagi AL HAMDU LILLAHI ; segala puji-pujian
hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain yang berhak mendapat pujian itu.
Meskipun misalnya ada seseorang berjasa baik kepada kita, meskipun kita
memujinya, namun hakikat puji hanya kepada Allah. Sebab orang itu tidak akan
dapat berbuat apa-apa kalau tidak karena Tuhan Yang Maha Murah dan
Penyayang tadi. Kita puji seorang insinyur atau arsitek karena dia mendapat
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ilham mendirikan sebuah bangunan yang besar dan indah. Tetapikalau kita
fikirkan lebih dalam, dari mana dia mendapat ilham perencanaan itu kalau

bukan dariTuhan. Oleh sebab itu kalau kita sendiri dipuji'pujiorang, janganlah

lupa bahwa yang empunya puji itu ialah Allah, bukan kita.
Nabi kita Muhammad s.a.w. ketika dengan sangat jayanya telah dapat

menaklukkan negeriMakkah, beliau masuk ke dalam kota itu denganmenung-
gang untanya yang terkenal, al'Qashwa'. Sahabat-sahabat beliau gembira dan

bersyukur karena apa yang dicita-citakan selama ini telah berhasil. Namun

beliau tidaklah mengangkat muka dengan pongah karena kemenangan itu,

melainkan dirundukkannya wajahnya ke bawah, lekat kepada leher unta

kesayangannya itu, mensyukuri nikmat Allah dan mengucapkan puii-pujian.

"Pemelihara semesto alam." (ujung ayat2\.

Atau Tuhan dari sekalian makhluk, atau Tuhan sarwa sekalian alam.

Pada umumnya arti alam ialah seluruh yang ada ini, selain dari Allah.
Setelah dia menjadi jama' ini, yaitu menjadi kalimat 'alamin, berbagailah dia

ditafsirkan orang. Setengah penafsiran mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan 'alamin ialah makhluk insani, ditambah dengan malaikat, jin dan

syaitan. Tetapi di dalam al-Quran sendiri pernah bertemu kata'olomin itu hanya

dikhususkan maksudnya untuk manusia saja (lihat Surat al-Hijr, ayat 70). Yaitu
ketika kaum Nabi Luth menyatakan kepada Luth, mengapa dia menerima
tetamu dengan tidak setahu mereka, padahal dia telah dilarang menerima
kedatangan orang-orang.

Setelah terlebih dahulu kita dikenalkan kepada Allah sebagaiAllah yang

Tunggal, sekarang kita dikenalkan lagi kepada Allah sebagai Robbun. Kata

Robbun ini meliputi segala macam pemeliharaan, penjagaan dan juga pen'

didikan dan pengasuhan. Maka kalau di dalam ayat yang lain kita bertemu
bahwa Allah itu khalaqa, artinya menjadikan dan menciptakan, maka di sini

dengan menyebut Allah sebagaiRobbun, kita dapat mengerti bahwa Allah itu
bukan semata-mata pencipta, tetapijuga pemelihara. Bukan saja menjadikan,

bahkan juga mengatur. Seumpama matahari, bulan, bintang-bintang dan bumi

ini; sesudih semuanya dijadikan, tidaklah dibiarkan sehihgga begitu saja,

melainkan dipelihara dan dikuasai terus menerus. Betapalah matahari, bulan

dan bintang-bintang itu akan beredar demikian teraturnya, daritahun ke tahun,

bulan ke bulan, hari ke hari, .lam ke jam, minit ke minit dan detik ke detik,
berjalan teratur telah berjuta-juta tahun, kalau bukan pemeliharaan dariAllah
sebagai Rabbun?

Manusiapun begitu. Dia bukan semata'mata dijadikan bahkan sejak masih

dalam keadaan nuthlah (air setitik kecil), sampaimeniadi 'alaqah dan mudh-

ghoh, sampai muncul ke dunia, sampai menjadi makhluk yang berakal dan

sampai jdga meninggal kelak, tidaklah lepas dari tilikan Allah sebagaiPencipta
dan sebagai Pemelihara.

Untuk semua pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan perlindungan

itulah kita diaiar mengucapkan puji kepadal'{ya: "Rabbul 'Alamin", Tuhan
sarwa sekalian alam. Kalau kita pertalikan lagi dengan beberapa penafsiran
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tentang 'alamin tadi, bahwa yang dimaksud ialah makhluk manusia, dapatlah
kita fahamkan betapa tingginya kedudukan insan, sebagai Khalifah Allah, di
tengah-tengah alam yang luas itu.

Maka di dalam ayat pembukaan ini, kita telah bertemu langsung dengan
Tauhid, yang mempunyai dua faham itu, yaitu Tauhid Uluhiyah pada ucapan
Alhamdu Lillohi. Dan Tauhid Rububiyah pada ucapan Robbil 'Alamin.' Dan sudahlah jelas sekarang bahwa dalam ayat "segolo puji-pujian adalah
kepunyaan Allah, Pemelihara dari sekolion alam" itu telah mengandung
dasar Tauhid yang dalam sekali. Tidak ada yang lain yang patut dipuji, melain-
kan DIA.

"Yong Maha Murah, Yang Maha Penyaytang" (ayat 3).

Atau bisa juga diartikan Yang Pengasih, lagi Penyayang.
Ayat inimenyempumakan maksud dari ayat yang sebelumnya. JikaAllah

sebagai Robb, sebagai Pemelihara dan Pendidik bagiseluruh alam tidak lain
maksud dan isi pendidikan itu, melainkan karena Kasih-sayangNya semata dan
karena murahNya belaka, tidaklah dalam memberikan Pemeliharaan dan
pendidikan itu menuntut keuntungan bagi diriNya sendiri. Bukan sebagai
suatu Pemerintahan mengadakan suatu pendidikan "kader" dan latihan pe-
wagai, ialah karena mengharapkan apabila orang-orang yang dididik itu telah
lepas dari pendidikan, akan dapat dipergunakan menjadi pegawai yang baik.
Pemeliharaan yang Dia berikan adalah pertama karena Ar-R ahmon maknanya
ialah bila sifat Allah Yang Rahman itu telah membekas dan berjalan ke atas
hambaNya. Bertambah tinggi kecerdasan hamba itu, bertambah terasa.olehnya
betapa ar-Rahman Allah terhadap dirinya, dan sifat Ar-Rahim ialah sifat yang
tetap pada Allah. Maka Ar Rahman ialah setelah sifat itu terpaksa pada hamba,
dan Ar-Rahim ialah pada keadaannya yang tetap dan tidak pernah padam-
padamnya pada Tuhan. Dan keduanya itu adalah sama mengandung akan
sumber kata yaitu Rohmat.

Nanti dalam perpuluh ayat dalam al-Quran, kita akan bertemu keterangan
betapa Rahman dan RahimNya bagr seluruh makhluk, terutama bagi kita
manusia. Bukankah matahari dan bulan dan bintang-bintang, semuanya itu
Rahmat dari Tuhan kepada kita? Bagaimana jadinya kita hidup didunia, kalau
misalnya agak dua hari saja matahari tidak terbil? Kita manusia kadang-kadang
lupa akan Rahmat, karena kita tidak pernah dipisahkan dari Rahmat. Se-
umpama orang yang berdiam di kota besar yang telah teratur aliran listrik dan
penerangan lampu-lampu, dan telah teratur pula pipa saluran air. Mereka baru
ingat akan Rahmat adanya penerangan lampu yang teratur dan aliran air yang
telah masuk sampai ke dalam rumahnya itu ialah bilamana satu kali ada
kerusakan di Sentral listerik atau ada kebocoran pada pipa air. Di waktu semua
beres, kerap dia lupa. Setelah terganggu baru dia ingat.

Rahmat llahi, pancaran daripada sifatNya yang Rahman dan yang Rahim,
yang Murah dan Kasih-Sayang dapat kita rasaiapabila kita lihat induk ayam
mengekaskan kakinya mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Dipecah-
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pecahkannya remah kecit yang didapatnya, lalu dipanggil-panggilnya anak-

anaknya dengan berkotat-kotat, maka anak-anaknya itupun berlari-lari menuju

,""f.i".n ituldan induknya sendiritidak mengambilbagian dari makanan itu.

b." .p"uit"'datang bahaya dengan tiba-tiba, dikejarnya yang hendak meng-

gan99,;lt, seekor'gajah besar. Dia tidak perduli bahwa dirinva akan hancur

ir1nfr aii"ifi si,ahl iebab dia didorong oleh sifat Rahmat yang telah dianu-

;;;k".'Aliu"n-ii"rj"Jurya, untuk meripertahankan anak - anaknya. D an i ika

;;;;;;"s"i terik,'dia p"rgi t 
" 

pinggir pasar untuk berteduh dan dilindunsinva

anak-anak-nya dalam naungan sayapnya, dan ada anak-anak itu yangmemanjat

ke atas punggungnya. Ditahankannya karena kasihnya'

Rahmat Ilahi pun nampak pada dua ekor burung, seekor jantan, seekor

betina; yang betina sedang mengerami telurnya dan yang jantan terbang

mencari makanan dan membawanya pulang, terbang lagi dan pulang lagi,

sedang mulutnya menggongspng sebutir makanan kecil. Keduanya bernyanyi,

bercericik, bersiul yang bunyinya dapat kita rasai, penuh dengan Rahmat.

Apatah lagi dapat kita lihat pada seorang ibu ketika melahirkan anak.

Sembilan bulan badan payah. Datang rayuan anak akan lahir, diapun tidur.

Selompat hidup, selompat mati. Sisuamiberjalan-ialan sekitar rumah dengan

dada berdebar, dipengaruhi oleh rasa cemas dan harapi cemas kalau-kalau

isteri yang dicintai diserang bahaya hingga maut karena melahirkan, dan harap

moga-moga si anak lahir dengan selamat, dan ibunya selamat pula.

Demikianlah beratnya penderitaan mengandung; bidan telah sedia me-

nolong, dan setelah ditunggu dengan harap dan cemas, lahirlah anak itu,

kedengaran tangisnya, si buyung atau si upik. Dengan kedengaran tangis itu,

kelihatanlah wajah si ibu lega, hilang kepayahannya, kadang-kadang matanya

tertidur sejenak, diliputi oleh Rahmat llahi. Dia sudah lupa samasekali akan

kepayahannya, diobati oleh tangis anaknya yang baru lahir itu. Dan si suami

yang telah mondar-mandir seiak tadi di luar kamar bersalin, setelah diberitahu

bahwa anaknya sudah lahir, anak dan ibu s'elamat, kadang-kadangmenangislah
dia karena sangat terharu. Rahmat Tuhan telah dimasukkan ke dalam jiwa

mereka semuanya.
Kabarnya konon di satu kota diAmerika Serikat, ada sebuah kuburan kecil

tidak berapa jauh dari Stasiun keretapi, yaitu kuburan dari seekor anjing. Asal

mulanya ialah karena sangat setianya anjing itu kepada tuannya, maka setiap

tuannya bepergian dia turut mengantarkan ke stasiun, dan petang hari di waktu
pulangnya, diapun pergi menjemputnya. Demikianlah berlaku tiap hari. Dia

diantar dan dijemput oleh anjingnya. Tetapi pada suatu hari, seketika dia

menjemput lagi sebagai biasa, tuannya ditunggunya tiada turun dari keretapi.

Besoknya di.iemputnya juga, namun tuannya tidak iuga pulang. Dijemputnya
terus tiap hari, dariharike hari, bulan ke bulan; namun tuan yangditunggu tidak
juga pulang. Siapakah yang akan memberitahukan kepadanya bahwa tuannya

tidak akan pulang lagi; sebab dia telah meninggal di tempat lain karena suatu

kecelakaan.
Maka pada suatu hari bertemulah orang bahwa anjing itu telah mati

kedinginan di tempatnya biasa menunggu tuannya pulang itu. Semua orang,
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penduduk di sekitar stasiun kecil itu tahu kisah anjing setia itu. Maka dari rasa
Rahmat Ilahi yang ada dalam hatipenduduk disana, dikuburkanlah anjing itu
dengan upacara yang layak; diberi tanda dan ditulis pada tanda itu: "Kuburan
seekor anjing yang setia".

Maka pertalian anjing itu dengan tuannya adalah pertalian Rahmat llahi,
yang ada dalam jiwa si tuan dan dimasukkan pula ke dalam naluri si anjing.

Binatang'binatang itupun kadang-kadang mempunyai naluri yang menda-
lam sekali tentang Rahmat yang ada di hati manusia. Perhatikanlah naluri
kucing yang terus saja duduk ke atas pelukan seorang tetamu yang baru sekali
ziarah ke rumah orang yang memeliharanya. Atau rnendekat dan meminta
diberi makanan, meskipun sekali itu baru bertemu dan dia tidak mendekat
kepada tetamu lain yang sama-sama duduk. Dia diberi naluri oleh ruhan bahwa
di dalam hati tetamu itu ada Rahmat.

Satu kejadian yang pernah terjadi ialah seketika ayah dan guru saya Dr.
Syaikh Abdulkarim Amrullah akan meninggaldunia. Ada seekor kucing dalam
rumah beliau yang sangat dikasihinya. Biasanya beliau sendiriyang memberi.
nya makan di piring yang khusus. Dan kalau beliau pulang dari mana-mana,
beliau tanyakan kepada orang di rumah sudahkah si Manis diberi makan?

Ketika beliau telah mulai sakit payah, kucing itu duduk terus di dekat
pembaringan beliau. Tetapi satu hal yang sangat ajaib kejadian. Seharisebelum
beliau meninggal kucing itu hilang daridekat tempat tidur beliau. Setelah hari
sore kucing itu tidak juga muncul, dan beliau sudah mulai payah, dan tidak
menanyakan lagi tentang si Manis! Seketika orang menimba air sumur, ke-
lihatanlah siManis telah menjadi bangkai didalam sumur itu. Kematian siManis
tidak diberilahukan lagi kepada beliau, sebab beliau telah dalam sakaratil-maut.
Pagi-pagi besoknya, sehari meninggal kucingnya, beliaupun meninggal.

Dengan melihat kasih-sayang suami isteri dan ayah terhadap anak, nenek
terhadap cucu. Dengan melihat kasih-sayang di antara binatang, burung-
burung dengan berbagai jenisnya, dapatlah kita mengetahui betapa besarnyi
Rahman dan Rahim Allah atas makhluk, dan akan sirnalah rasa benci, dengki
dan dendam dari hati kita. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w.:

--b;!t j ; \;4\ JY'6; a"q -itt'#i'a;-t li
),7Atju'K.i

_ ."Orang-orang yang ada rasa Rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang
Rahman, yang memberikon berkat dan Maho Tinggi. sayangirah orang-orong
yong di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di longit. " (Dirawikan oleh
Imam Ahmad, Abu Daud, Termidzi, dan al-Hakim dari Hadis Abduilah bin
Umar).

Sampai-sampai kepada masyarakat, pergaulan hidup yang adil dan mak-
mur di atas dunia ini, disebutkan didalam ayat yang lain ialah masyarakat yang
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mengandung MARHAMAH, yaitu kasih mengasihi, cintai mencintai, bantu

memlbantu,-yang timbul dari rasa kemurahan dan kesayangan'*

"Yang menguasai Hari Pembaloson." (ayat 4)'

Klta aitikan yang menguasai, apabila Molikikita baca dengan memanjang-

Xun pt" p"ai t i"tiii. Dan-kita artikan "Yong Empunya Hari P-embalasan",

f.uiuu [iti baca hanya Maliki saja dengan tidak memanjangkan Mo.

Di sini dapatlah kita memahamkan betapa arti od'din. Kita hanya biasa

memberi arti od.din dengan agama. Padahal diapun berarti pembalasan. Me'

mang menurut Islam segala gerak-gerik hidup kita yang kita laksanakan

tidaklah lepas dari lingkungan agama, dan tidak lepas dari salah satu hukum

yang lima: wajib, sunnat, haram, makruh dan jaiz. Dan semuanya kelak akan

iiperhitungkan dihadapan hadirat Tuhan diakhirat; baik akan diberipembala-

san yang baik, buruk akan diberi pembalasan yang buruk. Dan yang memberi-

kan itu adalah Tuhan sendiri, dengan jalan yang seadil-adilnya'

Apabila kita telah membaca sampai di sini, timbullah perimbangan pe-

,u.uun dalam kalbu kita. Jika tadi seluruh jiwa kita telah diliputi oleh rasa

Rahmat, pancaran Rahman dan Rahim Tuhan, maka dia harus dibatasi dengan

keinsafan, bahwa betapapun Rahman dan RahimNya namun Dia Adil jua'

Rahman dan Rahim tidakiah lengkap kalau tidak disempurnakan dengan adil'

Ivlemang ada manusia yang karena amat mendalam rasa Rahmat dalam dirinya,

dan mer-esap ke dalarniiwanya kasih-sayang yang balas berbalas, memberi dan

meneri*a dlngan Tuhan, lalu dia beribadat kepada Tuhan dan berbuat bakti'

Tetapi ada juga manusia yang tidak menghargai dan tidak memperdulikan

Rahman dan Rahim Tuhan; jiwanya diselimuti oleh rasa benci, dengki, khizit

dan khianat. Tidak ada rasa syukur, tidak ada terimakasih' Jahatnya lebih

banyak dari baiknya. Kadang-kadang pandai dia menyembunyikan keadaan

yani sebenar.ryu. 
-su.pai 

dia mati keadaan tetap demikian. Tentu ini pasti

mendapat pembalasan.
Di dunia ini yang ada hanya penilaian, tetapi tidak ada pembalasan manu'

sia. Banyak manusia tercengang melihat orang yang zalim dan curang, tetapi

oleh karena "pandainya" 1nuin, tidak berkesan meskipun orang tahu juga' Dan

banyak pula orang ying iuiur, berbuat baik, namun penghargaan tidak ada'

Atau sengaja tidak dihargai karena pertarungan-pertarungan politik.

Di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan di sinitidak ada

perhitungan yang adil:

*'\l)i* 8;i"\1br\';#i
V):I\"iv3t'-,*'!\\3

* Lihat Surat 90, al-Balad aYat 17.
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Dan mata keridhaan gelap tidak melihat cacat
sebogai juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saia.

Maka apabila Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan
Maliki yaumiddin, barulah seimbang pengaMian dan pemujaan kita kepada
Tuhan. Hidup tidak berhenti hingga kini saja, akan ada sambungannya lagi,
yaitu hari pembalasan, hari agama yang sebenarnya. Kita memujiAllah Peme-
lihara seluruh alam dan pendidiknya, kita memujiNya karena Rahman dan
RahimNya dan kitapun memujNya karena buruk dan baik yang kita kerjakan di
dunia ini tidak terbuang percuma, melainkan akan diperhitungkan dan dibalasi
dengan adil di akhirat.

Kalau sudah kita rasai dan kita percaya bahwa Dia Maha Murah dan
Penyayang, tetapijuga dapat berlaku keras kepada yang melanggar, sebab Dia
menguasai penuh akan hari pembalasan, bagaimana sikap manusia lagi? Dan ke
mana kita hendak membelok lagi? Masih adakah Tuhan lain yang seperti itu?
Tidak ada!

Kita mengharapkan kasih-sayang dan kemurahanNya, dan kitapun takut
akan pembalasanNya. Jiwa kita terombang di antara Khauf, artinya takut, dan
RoTb', artirrya harap. Maka lanjutan bunyi ayat:

"Engkoulah yang kami sembah, don Engkaulah tempat kami memohon
pertolongan " (ayat 5).

Kalimat lyyaka, kita artikan Engkaulah, atau boleh dilebih dekatkan lagi
maknanya dengan menyebut hanya Engkau sajalah yang kamisembah. Disini
terdapat lyyaka dua kali; hanya Engkau sajalah yang kami sembah dan hanya
Engkau saja tempat kami memohonkan pertolongan. Kata No'budu kita arti-
kan, komi semboh, dan nosfo'inu kita artikan tempat kami memohon perto-
longon. Kalau ada lagikata lain dalam bahasa kita yang lebih mendekatimaksud
yang terkandung di dalamnya, bolehlah kita usahakan juga. Sebab dalam hati
sanubari kita sendiripun terasa bahwa arti itu belum juga tepat benar, meskipun
sudah mendekati. Kata na'budu berpangkal dari kalimat ibadot dan nosfo'inu
berpangkal dari kalimat isti'anah.

Lebih murnilah kita rasakan maksudnya kalau kita sebut ibodof saja.
Karena meskipun telah kita pakai arti dalam bahasa kita yaitu semboh atau
komi semboh, namun hakikat ibadat hanya khusus kepada Allah, sedang dalam
bahasa kita kalimat s embah itu terpakaijuga kepada raja; diMinangkabau kalau
ahli-ahlipidato adat sambut menyambut pidato secara adat, mereka namaijuga
sembah menyembah. Jadi kalau kita artikan " Hanya kepada Engkau kami ber -

ibadat" barangkali lebih tepat, apatah lagi kalimat ibadat itupun telah menjadi
bahasa kita.

Kalimat isti'onoh pun menghendaki keterangan yang panjang. Kalau me-
nurut bahasa_saja, apabila kita meminta tolong kepada seorang teman me-
nyampaikan fikiran kita kepada anak kita di tempat yang jauh, atau meminta
tolong mengangkat lemari karena terlalu berat mengangkat sendiri, dalam
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bahasa disebut isti'anah iuga, padahal yang demikian tidak terlarang oleh

agama.
Kita bukakan hal iniuntuk mengetahuibetapa sukarnya menterjemah dari

satu bahasa ke bahasa yang lain, terutama lagi bahasa agama, terutama lagi

Arab dalam al-Quran yang turun sebagai Wahyu llahi. Makanya kita menguat-

kan pendapat sebagian besar Ulama agar di samping terjemah atau tafsir, tidak

boleh tidak, hendaklah asli tulisan Arabnya dibawakan supaya orang lain yang

mengerti dapat menyesuaikan maknanya dengan aslinya.

Di dalam ayat ini bertemulah kita dengan tujuan. Dengan ayat ini kita
menyatakan pengakuan bahwa hanya kepadaNya saja kita memohonkan
pertolongan; tiada kepada orang lain.

sebagaimana telah kita maklumi pada keterangan di atas, Allah adalah

Tuhan Yang Mencipta dan Memelihara. Dia adalah Rabbun, sebab itu Dia

adalah llahi. Tidak ada lloh yang lain, melainkan Dia. Oleh karena Dia Yang

Mencipta dan Memelihara, maka hanya Dia pula yang patut disembah. Adalah

satu hal yang tidak wajar, kalau Dia meniadikan dan memelihara, lalu kita
menyembah kepada yang lain.

Oleh sebab itu, maka ayat yang 5 ini memperkuat lagi ayat yang kedua
"segala puji-puiian bogi Allah, Pemelihara dari sekalian olom. " Hanya Dia yang

patut dipuji, karena hanya Dia sendiri yang menjadikan dan memelihara alam,

tidak bersekutu dengan yang lain. Alhamdu diatas didahulukan menyebutkan

bahwa yang patut menerima pujian hanya Allah, sebab hanya Dia yang men-

cipta dan memelihara alam. sedang pada ayat Iyyoko na'budu ini dilebih-
jelaskan lagi, hanya kepadaNya dihadapkan sekalian persembahan dan ibadat,

sebab hanya Dia sendiri saja, tidak bersekutu dengan yang lain, yang meme-

lihara alam ini.
Maka mengakui bahwa yang patut disembah sebagai lloh hanya Allah,

dinamai T auhid U luhiy ah.
Dan mengakui yang patut untuk memohon pertolonagn, sebagai Rabbun

hanya Allah, dinamai Tauhid Rububiyah.
Untuk misal yang mudah tentangTauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah

ini ialah seumpama kita ditolong oleh seorang teman, dilepaskan dari satu

kesulitan. Tentu kita mengucapkan terimakasih kepadanya. Adakah pantas

kalau kita ditolong misalnya oleh siAhmad, lalu kita mengucapkan terimakasih

kepada si Hamid? Maka orang yang mengakui bahwa yang menjadikan alam

dan memelihara alam ialah Allah juga, tetapi menyembah kepada yang lain,

adalah orang itu musyrik. Tauhidnya sehdiri pecah-belah; menerima nikmat
dari Allah mengucapkan terimakasih kepada berhala.

Sekarang tentang arti ibadat.
Arti yang luas daripada IBADAT ialah memperhambakan diri dengan

penuh keinsafan dan kerendahan. Dan dipatrikan lagioleh cinta. Kita mengakui

bahwa kita hambaNya, budakNya. Kita tidak akan terjadikalau bukan Dia yang

menjadikan. Kita beribadat kepadaNya disertai oleh raja' , yaitu pengharapan

akan kasih dan sayangNya, cinta yang hakiki, tidak terbagi pada yang lain.

Sehingga jikapun kita cinta kepada yang lain, hanyalah karena yang lain itu
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nikmat dari Dia. Misalnya kita mencintai anak dan isteri, harta dan benda. Atau

kita mencintai tanahair tempat kita dilahirkan, ataupun yang lain-lain. Semua-

nya itu adalah karena dianya nikmat dari Dia. Tidak dapat kita mencintaiyang
lain langsung, di samping mencintai Dia. Karena kalau ada cinta lain disamping

cinta kepadaNya, itulah cinta yang terbagi. Apabila telah terbagi, itulah pangkal

dari syirik.
Dan tidak ada pula yang lain yang kita puja atau kita sembah yang berupa

ibadat. Karena yang lain itu semuanya adalah makhlukNya belaka.

Kita diperintahNya hormat kepada yang patut dihormati. Kita disuruhNya

kasih kepada ibu bapa, setia kepada negara dan raja atau kepala negara, dan

kita diperintahkanNya supaya hormat kepada guru. Semuanya itu kita kerjakan

karena Allah yang menyuruhkan. Tetapi kita tidak akan sampai beribadat

kepada ayah bunda, atau kepada negara dan raja dan kepada kepala negara,

atau kepada guru.
Kemudian datanglah istlonoh, yaitu memohonkan pertolongan. Pada ayat

ini kita disuruh mengucapkan pengakuan bahwa hanya Dia tempat kita me-

mohonkan pertolongan. Dengan demikian kita akui sendirilah bahwa kita
sendiri tidaklah berkuasa buat mencapai segala rencana yang telah kita cadang-

kan didalam hidup ini. Tenaga kita sangat terbatas, dan kita tidak akan sampai

kalau tidak Tuhan yang menolong.

Sebagai telah diterangkan di atas tadi, dengan menyebut lyyaka nasta'inu

telah terkandung lagi Tauhid di dalam memohonkan pertolongan. Dengan

mendahuluk an lyyaka, yang berarti hanya Engkau saja, sudah lebih tegas lagi

maksudnya daripada misalnya kita berkata Nosfo'inuko, yang berarti komi

meminta tolong kepada Engkau. Dan diapun menimbulkan kekuatan di dalam

jiwa kita, bahwa kita tidak mengharapkan pertolongan dari yang lain, sebab

yang lain tidak berkuasa dan tidak ada daya-upaya buat menolong kita.

Jangan kita campur-adukkan di antara isfi'onoh dengan mu'awanah- Di
dalam hal memohonkan pertolongan, kita tetap hanya kepada Allah. Tetapidi
antara kita manusia sesama manusia, makhluk sesama makhlukpun diperintah

oleh Allah supaya bertolong-tolongan, berkoperasi, itu namanya bukan isti'a-

noh, tetapi mu'awanah. Di dalam Surat al-Maidah, Surat 5 ayat 2, Tuhan

bersabda, agar hendaklah kita tolong-menolong di dalam berbuat kebajikan dan

takwa, dan janganlah kita tolong-menolong di dalam hal dosa dan permusuhan.

Tetapi di dalam ayat, mu'awonoh ini bertemu lagi intisari pertahanan isfi'anoh.

Artinya, sebagai Muslim yang sadar akan nilai imannya, didalam isti'onoh kita
tetap hanya kepada Tuhan. Tetapi terhadap orang lain kita sudi menolong,

sebab melaksanakan perintah Tuhan juga. Kita tahu sabda Nabi, bahwa tangan

di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.

Setiap orang berusaha dan bekerja menurut bakatnya. Dokter menolong

orang sakit, dan orang sakit datang meminta tolong dan diberi obat. Guru
menolong muridnya dengan mengajarnya tulis dan baca dan ilmu yang lain.

Semuanya itu jangan dicampur-aduk dengan isfi'onoh, sebab itu semuanya

adalah hubungan manusia sesama manusia. Memang yang kuat hendaklah
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menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Dan semua itu adalah
dalam rangka meminta tolong kepada Allah juga.

Maka tolong menolong, yang satu meminta tolong kepada yang lain, dan
yang lain meminta tolong kepada yang satu didalam urusan kehidupan sehari.
hari, tidaklah terlarang, karena itu bukan di dalam rangka memandang bahwa
tempat manusia tolong itu sebagai tempat beribadat. Di atas manusia yang
tolong menolong itu ada lagi kekuasaan tertrnggi yang memutuskan dengan
mutlak, dan maha kuasa memberikan atau menahan, melangsungkan atau
menggagalkan. Itulah kekuasaan Tuhan, yang kekuasaanNya meliputi akan
seluruhnya. KepadaNyalah kita bersama sesudah bertolong-tolongan sesama
kita, memohonkan petunjuk, memohonkan diberi kekuatan, dihasilkan yang
dicita-cita, dituntun sebaik.baiknya kepada yang baik dan yang benar.

Tauhid dengan jalan isfi'onohmembangkitkan kekuatan pada diri sendiri,
supaya langsung berhubungan dengan Tuhan, yang jadi sumber dari segala
kekuatan. Memohonkan pertolongan kepada Tuhan bukanlah kelemahan,
tetapi di sanalah terletak kekuatan. Hanya orang yang tolol yang mengaku
bahwa dirinya sanggup berbuat segala yang dia kehendaki. Adapun orang yang
berilmu, maka ilmunya itulah yang menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak
sanggup mengetahui segala.

Berkali kali kita merencanakan suatu hal. Maka setelah dimulaimenjalan-
kan rencana itu, di tengah jalan kita bertemu hal-hal yang samasekali tidak
dalam rencana kita. Mengertilah kita bahwa ada kekuatan tertinggi, yang di luar
dari kemampuan kita. Taruhlah kita dapat mengatasi dengan meminta tolong
kepada orang lain, sesama manusia. Tetapi kelak akan ketahuan pula ada lagi
kekuatan tertinggi, yangoleh bersamapun tidak dapat diatasi. Maka lantaran itu
selalulah kita mengingat bahwa tempat memohon pertolongan yang tertinggi
adalah Tuhan. Dialah Tuhan dengan namaNya Ar-Robb.

Memohon pertolongan dengan dasar Tauhid itulah yang masuk akal.
Sebab itu tidaklah kita memohon pertolongan misalnya kepada kuburan se-
orang guru atau orang alim yang kita pandang keramat. Atau meminta tolong
kepada berhala, atau meminta tolong kepada keris pusaka. Dengan kalimat
lyyoka nasta'inu tadi, yang berarti "Hanyo kepada Engkau soja aku meminta
tolong", jelaslah bahwa kita tidak akan meminta pertolongan kepada yang lain
dengan cara demikian. Sebab yang lain itu tidak masuk akal bahwa dia dapat
menolong.

Ayat ini diikuti lagi oleh ayat yang berikutnya:
"Tunjukilah kami jalon yang lurus." (ayat 6).
Meminta ditunjuki dan dipimpin supaya tercapaijalan yang lurus. Menurut

keterangan setengah ahli tafsir, perlengkapan menuju jalan yang lurus, yang
dimohonkan kepada Allah itu ialah, pertama al-lrsyod,artinya agar dianugerahi
kecerdikan dan kecerdasan, sehingga dapat membedakan yang salah dengan
yang benar. Kedua at-Taut'iq, yaitu bersesuaian hendaknya dengan apa yang di-
rencanakan Tuhan. Ketiga ol llham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi
sesuatu yang sulit. Keempat ad-Dilalah, artinya ditunjuk dalil.dalildan tanda-
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tanda dimana tempat yang berbahaya, dimana yang tidak boleh dilalui dan

sebagainya. Seumpama tanda-tanda yang dipancangkan di tepi jalan, berbagai

61u.u--rnnyu, untuk memberi alamat bagi pengendali kendaraan bermotor.

Menurut riwayat lbnu Abi Hatim dari lbnu Abbas, menurut beliau yang

dimaksud dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus, tafsirnya ialah mohon

ditunjuki agamaMu yang benar.

Menurut beberapa riwayat dari ahli-ahli Hadis, daripada Jabir bin Abdullah,

yang dimaksud dengan Shirofhol Mustaqim ialah Agama Islam. Dan menurut
-b"bIrupa 

riwayat lagi, Ibnu Mas'ud mentafsirkan bahwa yartg dimaksud dengan

Shirothol Mustaqim ialah Kitab Allah (al-Quran).

Menurut yang dirawikan oleh lmam Ahmad, Termidzi, an-Nasa',i, Ibnu

Jarir, IbnulMundzir, Abu syaikh, al-Hakim, Ibnu Mardawaihidan al-Baihaqi,

sebuah Hadis Rasulullah s.a.w., diriwayatkan daripada an-Nawwas lbnu

Sam'an, pernah Rasulullah s.a.w. berkata, bahwasanya Allah Ta'ala telah

membuat satu perumpamaan tentang shiro thal Mustaqim itu; bahwa di kedua

belah jalan itu ada dua buah dinding tinggi. Pada kedua dinding tinggi itu ada

beberapa pintu terbuka, dan di atas tiap-tiap pintu itu ada lelansir penutup

(Serdiyn). Sedang di ujung jalan tengah yang lurus (ShirathalMustaqim) itu ada

iZoruns'b"rdiri memanggil-manggil: "Wahai sekalian manusia, masuklah ke

dalam Shirat ini semuanya, jangan kamu berpecah-belah", dan ada pula se-

orang penyeru dari atas Shirat. Maka apabila manusia hendak membuka salah

satu 
-diri 

pintu-pintu itu berkatalah dia: "Celaka! Jangan engkau buka itu! Kalau

dia engkau buka, niscaya engkau akan terperosok ke dalam." Maka kata

Rasulullah selanjutnya: Jalan Shirat itu ialah Islam, dan kedua dinding sebelah

menyebelah itu iahL segala batas-batas yang ditentukan Allah. Dan banyak

pintu-pintu terbuka itu ialah segala yang diharamkan Allah. Penyeru yang

-"ny"r, di ujung jalan itu ialah Kitab Allah, dan penyeru yang menyeru dari atas

itu iilatr Wa'izi (Pemberi Nasihat) dari Allah yang ada dalam tiap-tiap diri

Muslim". Berkata lbnu Katsir dalam tafsimya bahwa Hadis inihasan lagishahih'

Maka semua penafsiran tadi dapatlah digabungkan menjadi satu Shirothol

Mustoqim memang agama yang benar, dan itulah Agama lslam' Dan sumber

petunjuk dalam Islimitu tidak lain ialah al-Quran, dan semuanya dapat diambil

tonto'hnya dari perbuatan NabiMuhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau

yang utama.- 
iunyu seorang Ulama saja mengeluarkan tafsir agak sempit, yaitu Fudhail

bin lyadh. Menurut beliau Shirothal Mustaqim ialah jalan pergi naik Haji.

Memang dapat menunaikan Haji sebagai rukun Islam yang kelima, dengan

penuh k]einsafan dan kesadaran, sehingga mencapai Haii yang Mabrur, sudah

sebagian daripada Shirathal Mustaqim juga' Apatah bagi orang semacam

Fratiif U*lyadh sendiri, adapun bigi orang lain belum tentu.naik Haji itu

-""iuaiSt irith,alMustaqim, teiutama kalau dikerjakan karena riya', memper-

tontonkan kekayaan, mencari nama, atau sebagai politik untuk mencari simpati

rakyat yang bodoh.-D"ngu" 
ayat ini kepada kita telah ditunjukkan apa yang amat penting kita

mohonkin p"itolongun kepadaNya. Mohon ditunjuki jalan yang lurus.
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Kita telah ditakdirkanNya hidup di dunia ini. Melalui hidup di dunia ini,
samalah artinya dengan melalui suatu jalan. Kita takut akan bahaya dan ingin
selamat dalam perjalanan itu. Kita mau yang baik dan tidak mau yang buruk.
Kita mau yang manfaat dan tidak mau yang mudharat. Dengan ayat:ayat yang di
atas kita telah memulaimembaca dengan namaNya. Kita telah mengakui bahwa
Dia Maha Murah dan Maha Penyayang. Kita telah memuji Dia, sebagai
Tuhan Pemelihara, Pendidik sekalian alam. Dan kita telah mengakui bahwa
kekuasaanNya meliputi dunia dan akhirat. Dia Rahman dan Rahim, tetapi Dia
juga menguasai dan mempunyai Hari Pembalasan. Lantaran itu semuanya kita
telah menyerah kepadaNya; kepadaNya saja, tidak kepada yang lain. Sehingga
kita telah menyatakan tekad bahwa yang kita sembah hanya Dia dan tempat
kita memohon pertolongan hanya Dia. Sekarang setelah penyerahan demikian
mulailah kita memasukkan permohonan puncak darisegala permohonan, yaitu
agar supaya ditunjukijalan yang lurus.

Kitapun mengaku bahwa petuniuk itu sejak lahir ke dunia telah diberikan
secara berangsur. Pertama sejak mulai lahir telah diberi kita persediaan pe-
tunjuk pertama, sehingga bila terasa lapar kita menangis, bila terasa basah
kitapun menangis; dan sejak lahir telah diberi petunjuk kita bagaimana men-
cucut susu ibu. Dan setelah itu dengan berangsur-angsur, dari hari ke hari,
bulan ke bulan berangsur kita dapat memperbedakan bunyiyang didengar dan
warna yang dilihat. Dalam masa perangsuran itu kita diberi noluri untuk
perlengkapan hidup, sebagai yang diberikan sekaligus kepada binatang. Tetapi
pada binatang terhenti hingga demikian saja, dan pada kita manusia diteruskan
lagi dengan pertumbuhan akal dan fikiran. Akallah yang memperbaiki ke-
salahan pendapat pancaindera, mata melihat dan merasa seketika keretapi
yang kita tumpangi berhenti di sebuah stasiun dan baliwa dia telah berangkat
pula, padahal yang berangkat itu belum keretapi yang kita tumpangi itu,
melainkan keretapi yang disebelahnya. Dan lain-lain sebagainya. Mata melihat
tongkat yang lurus di dalam air menjadi bengkok, sedang akal menolaknya.

Tetapi akalsaja belumlah cukup menjadipedoman. Sebab dalam diri kita
sendiri bukan akal dan pancaindera saja yang harus diperhitungkan. Kita
perhitungkan juga syahwat dan hawanafsu kita, demikian juga naluri-naluri
yang lain. Kita kepingin makan dan minum, supaya hidup. Supaya berke-
turunan kita ingin mempunyai teman hidup; laki-laki mencari perempuan dan
perempuan menunggu laki-laki. Kita ingin mempunyai apa-apa, kita ingin
mempunyai persediaan. Kita ingin dan orang lainpun ingin. Untuk mencari apa
yang kita ingini itu kita pergunakanlah akal, dan orang lain untuk mencari
keinginannya mempergunakan akalnya pula. Kadang-kadang seluruh orang
mengingini satu macam barang, maka terjadilah perebutan. Mendapatlah siapa
yang lebih cerdik atau lebih kuat.

Kadang-kadang nampak satu hal yang diperlukan dan sangat diingini.
Dipakailah segala daya-upaya untuk mencapainya. Kemudian setelah didapat
ternyata membawa celaka pada diri. Ada halyang pahit mulanya dan manis
ujungnya. Dan ada pula sebaliknya. Dengan demikian maka pengalaman
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manusia menunjukkan bahwa akal saia tidaklah cukup untuk mencapai

keselamatan dan kebahagiaan.
Mesti ada tuntunan terhadap akal itu sendiri. Itulah Hidayat Agama. untuk

itulah Rasul.rasul diutus dan Kitab'kitab Wahyu diturunkan. Rasul'rasul dan

Kitab-kitab Wahyu itu diutus dan dikirim Allah, Tuhan sarwa sekalian alam,

Maha Pencipta dan Maha Pemelihara.
Dengan perantara Rasul itulah Tuhan mengatakan bahwa di belakang

hidup yang sekarang ini ada lagi Hari Akhirat. Untuk memperhitungkan
perbuaian dalam perjalanan hidup itu, bagaimana pemakaian pancaindera dan

tagaimana pemakaian akal, adakah dia membawa maslahat bagidirisendiri dan

bagi sesama manusia dan bagi hubungan dengan Allah.
Itulah yang kita mohonkan kepada Allah, agar kita ditunjuki jalan yang

lurus itu.
Menurut pelajaran ilmu ukur ruang, garis lurus ialah jarak yang paling dekat

di antara dua titik. Maka di dalam Shirothol Mustaqim yang kita mohonkan ini,

dua titik itu ialah: yang pertama titik kita sebagai hamba, yang kedua titik Allah

sebagaiTuhan kita.
xitu berjalan menuju Dia dan kita datang dari Dia. Mau atau tidak mau,

namun kita adalah dari Dia, menuju Dia, dan bersama Dia. Oleh karena

banyaknya rintangan, kerapkali kita lupa akan hal itu. Atau ada mengetahui,

tetapi tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh. Kadang-kadang disangka

sudah jalan lurus itu yang ditempuh, padahalsudah terbelok kepada yang lain.

Kita memohon agar Dia sendiri menunjukikita lalan lurus itu, sehingga sampai

dengan cepat kepada yang dituju, jangan membuangkan waktu pada usia yang

hanya sedikit, merencah-rencah dan terperosok ke jalan lain. Maka yang

diminta ialah agar seluruh keperibadian kita, yang mengandung akal, nafsu,

syahwat, perasaan, kemauan, terkumpul menjadi satu dalam petunjuk hidayat

Tuhan.
Inilah puncaknya permohonan, yang tadi pada ayat sebelumnya telah kita

nyatakan, bahwa hanya kepadaNya saia kita memohonkan pertolongan, kita
tidak hendak meminta benda. Kita tidak hendak meminta rumah bagus,

kekayaan melimpah, dan lain-lain hal yang remeh. Kita memohonkan pokok'

nya, yaitu petunjuk. Dan yang lain adalah terserah.
Kalau petunjuk jalan lurus itu tidak diberi, walaupun yang lain hal yang

remeh diberikanNya, maka yang lain itu besar kemungkinan akan mencelaka-

kan kita.

Kemudian permohonan petunjuk jalan yang lurus itu kita jelaskan lagi:
,,Jalan orang-orang yang teloh Engkau kurniai nikmat atos mereka."

(pangkal ayat 7).
kita telah mendengar berita, bahwa terdahulu darikita, Tuhan Allah telah

pernah mengurniakan nikmatNya kepada orang-orang yang telah menempuh
jdan yang lurus itu, sebab itu maka kita mohon kepadaTuhan agar kepada kita
ditunjukkan pula jalan itu. Telah ada Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang diutus

Tuhan, dan telah ada pula orang-orang yang menjadi syahid dan telah ada pula
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orang-orang yang shalih; semuanya dikumiai bahagia oleh Tuhan karena
menempah jalan itu. Bekasnya kita rasakan dari zaman ke zaman. Oleh sebab
itu maka kita mohonkan pulalah agar kepada kita diberikan pula petunjuk
supaya kita menempuh jalan itu dengan selamat.

Inilah yang kita mohonkan dengan isti'onah kepada Tuhan, dengan ber-
pedoman kepada al-Quran. Kita mohonkan, tunjuki kiranya kamimana yang

benar, karena yang benar hanya satu, tidak berbilang. Metode atas rencana
yang benar didalam menegakkan akhlak, budi bahasa, pergaulan hidup, filsafat,
iqtishod (perekonomian), iitimo' (kemasyarakatan) dan siosof (politik) dan
sebagainya. Sebab jalan di atas dunia initerlalu banyak simpang-siurnya, jangan

sampai kita menjadi "Datuk segala lya", atau sebagai pucuk aru yang mudah
dicondongkan angin ke mana dia berkisar. Minta ditunjukijalan tengah yang
lurus yang tidak menghabiskan tenaga dengan percuma: "Arang habis besi
binasa"

Kami memohon, pimpin kiranya kami ke jalan itu, jalan bahagia yang
pernah ditempuh oleh manusia-manusia yang Engkau cintai dan mencintai
Engkau, yang menegakkan jalan terang di dunia ini.

Sekali-kali bukanlah kami meminta "kulit" nikmat. Di luar kelihatan me'
nang, padahal di batin kami kalah. Di luar kelihatan mewah, padahaljiwa kering
dan gersang, karena tidak pernah disiramioleh air hujan hidayatMu. Kamitidak
memohonkan yang demikian. Yang kamimohonkan yaTuhanku, ialah nikmat
yang kekal abadi, nikmat akan menjadi suluh kami di dalam hidup didunia ini,
dan bekal yang akan kami menghadap Engkau di akhirat, diliputioleh ridha
Engkau.

Apabila Allah telah menganugerahkan nikmat ridhaNya kepada seseorang
hamba, tercapailah olehnya puncak kebahagiaan jiwa di dalam hidup yang
sekarang ini. Permulaan dari ridha Allah itu ialah bilamana telah tumbuh dalam
jiwa keinsafan beragama, menjadi Islam yang berarti menyerah diri dengan
sukarela kepada Tuhan, dan iman yang berarti kepercayaan yang penuh. Islam
dan Iman menimbulkan ihsan, yaitu bekerja terus memperbaiki dan mem-
pertinggi mutu jiwa. Maka timbullah Nur didalam jiwa, cahaya yang memberi
sinar kepada kehidupan. Dan cahaya itu jualah yang akan menyuluhinya sampai
ke akhirat. Nikmat inilah yang kita mohonkan; tercapai hendaknya oleh kita
kehidupan sebagaiNabi-nabi, Rasul-rasul dan syuhada dan shalihin itu. Karena
kalau nikmat itu telah datang, telah tercapailah oleh kita kekayaan yang sejati.
Dengan kekayaan itu kita tidak merasa takut menghadapi hidup dengan segala
tanggungiawabnya. Bahkan merekapun tidak gentar menghadapi maut, sebab
maut hanyalah perkisaran sejenak daripada hidup fana kepada hidup yang
khulud. Berapa banyaknya orang yang mati, menjadi korban karena menegak-
kan imannya kepada Tuhan, namun jejak kebenaran yang mereka tinggalkan
dipusakai oleh anak-cucu.

"Bukon jalan mereka yang dimurkoi atasnya."
Siapakah yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang telah diberi kepadanya

petunjuk, telah diutus kepadanya Rasul-rasul, telah diturunkan kepadanya
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Kitab-kitab Wahyu, namun dia masih saja memperturutkan hzuranafsunya.
Telah ditegur berkali-kali, namun teguran itu, tidak iuga diperdulikannya. Dia
merasa lebih pintar daripada Allah, Rasul-rasul dicemuhkannya, petunjuk
Tuhan diletakkannya ke samping, perdayaan syaitan diperturutkannya.

Dalam hikayat lama ada disebutkan bahwa pada suatu hari seorang orang
besar' kerajaan datang menghadap raja bersama€ama dengan orang besar-
besar yang lain, setelah masuk ke dalam majlis raja, maka baginda menunjuk-
kan wajah yang girang dan tersenyum simpul melihat tiaptiap orang besar itu,
tetapi kepada seseorang baginda tidak melihat, entah karena lupa, entah
karena sibuk. Maka sangatlah dukacita hati orang besar yang seorang itu,
apakah baginda murka kepadanya, ataukah baginda tidak senang lagi. Maka
setelah bubar majlis itu diapun kembalipulang ke rumahnya dengan hati sedih,
lalu diminumnya racun setelah menulis sepucuk surat yang diwasiatkannya
supaya disampaikan ke tangan baginda. Di situ dja tuliskan: "Oleh karena Sri
Paduka tidak berkenan lagi kepada patik, telah patik ambil keputusan meng-
habisi hidup patik. Karena tidak ada harga hidup lagi kalau Sri Paduka tidak
berkenan lagi kepada patik, telah patik ambil keputusan menghabisi hidup
patik. Karena tidak ada harga hidup lagi kalau Sri Paduka tidak senang lagi
melihat patik."

Begitulah perasaan orang yang berkhidmat kepada raja apabila diameresa
bahwa rajanya tidak senang lagi kepadanya. Maka betapalah perasaan kita,
wahai insan yang ghafil, kalau Tuhan Allah yang murka kepada kita? Kitapun
akan dihadirkan juga ke hadapan Tuhan bersama orang yang lain, tetapi kalau
Tuhan murka kepada kita, akan betapalah sikap kita. DanTuhanpun bersaMa
memang ada orang yang tidak akan dilawan bercakap oleh Tuhan pada waktu
itu karena murkaNya, sebagaimana tersebut di dalam Surat 3 ali Imran ayat77
tentang orang yang memperjual-belikan janji Allah dan mempermudah-mudah
sumpah, karena mengharapkan harga yang sedikit. Padahal walaupun men-
dapat tukaran harga sebesar bumi dan langit, masih amat sedikit juga, karena
ada yang akan dibawa ke akhirat.

(tt uy )-t\

"Itulah orang yang tidak oda bagian untuk mereka di akhirat dan tidaklah
Allah akan bercakap dengan mereka dan tidak akan memandang kepoda
mereka di hari kiamat don tidak Dia akan membersihkanmereka, danbagi
mereka azab yang pedih." (ali lmran: 77)

Dan seperti itu pula tertulis pada Surat al-Baqarah, ayat 179. Tidak diajak
bercakap oleh Tuhan, tidak dipandang oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan dalam
bahasa umum "membuang muka" apabila berhadapan dengan dia. Begitulah
nasib orang yang dimurkai.

{r,Yt",i)31r! i$1
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Orang yang dimurkai ialah yang sengaja keluar dari jalan yang benar karena
memperturutkan hawanafsu, padahal dia sudah tahu. Orang yangtelahsampai
k@adanya kebenaran agarna, lalu ditolak dan ditantangnya. Dia lebih ber-
pegang kepada pusaka nenek-nroyang, walaupun dia telah tahu bahwa itu tidak
berat. Maka siksaan azablah yang akan dideritanya.

"Dan bukan jalan mereka yong sesot". (ujung ayat 7).

Adapun orang yang sesat ialah orang yang berani-berani saja membuat
jalan sendiri di luar yang digariskan Tuhan. Tidak mengenal kebenaran, atau

tidak dikenalnya menumt. maksudnya yang sebenarnya'

Sebagaimana telah kita kenal pada keterangan-keterangan diatas, tentang
ke,percayaan akan adanya Tuhan, sampai orang-orang Arab mengkhususkan
nama Allah buat Tuhan Yang Maha Esa. Di sini telah kita maklumi bahwa

ke,percayaan kepada Tuhan itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia- Tetapi
ke,percayaan tentang adanya Allah itu belumlah menjadijaminan bahwa orang
itu tidak akan sesat lagi. Di Eropa pernah timbul satu gerakan bernama Deisme;
Dengan dasar penyelidikan akal murni, mereka mengakui bahwa Tuhan itu
memang ada. Tetapi mereka tidak mau percaya akan adanya Rasul, atau

wahyu, atau hari akhirat. Kata mereka dengan kepercayaan akan adanyaAllah
itu saia sudah cukup, agama tidak perlu lagi.

Tentang ketuhanan, ahli filsafat terbagi kepada dua gglongan. Yaitu go-

longan Spirifuolis dengan gglongan Moterialis. Golongan yang percaya adanya
yang ghaib, terutama Tuhan, yang hanya percaya kepada benda saja, sudah
nyata tersesat. Yang percaya ada Tuhan saja, tetapi tidak percaya akan adanya

syariat yang diturunkan Allah dengan mengutus Nabi-nabi dan menurunkan
wahyu, itupun tersesat, sebab penilaian mereka tentang adanya Tuhanpun
berbagai ragam, sehingga ada aliran Pantheisme, yang mengatakan bahwa
seluruh yang ada ini adalah Tuhan belaka, atau Polytheisme, yaitu yang

mengatakan Tuhan itu berbilang.

Orang-orang yang telah mengaku beragamapun bisa juga tersesat. Ka-
dang-kadang karena terlalu toot dalam beragama, lalu ibadat ditambdh-tambah
daripada yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga timbul bid'ah. Di-

sangka masih dalam agama, padahal sudah terpesong ke luar.

Ada sebuah Hadis yang shahih, dirawikan oleh Abd bin Humaid dari ar-

Rabi'bin Anas, dan riwayat AM bin Humaid juga daripada Muiahid, demikian
juga daripada Said bin Jubair, dan Hadis lain yang dirawikan oleh lmam Ahmad

dan lain-lain daripada Affiullah bin Syaqiq, daripada Abu Zar, dan diriwayatkan

iuga oleh Sufryan bin Uyaynah dalam tafsirnya, daripada Ismailbin Abu Khalid,

bahwa seketika orang bertanya kepada Rasulullah, tentang siapa yang di-

maksud dengan orang-orang yang sesat. Lalu Rasulullah meniawab: "Yang

dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ialah Yahudi dan yang dimaksud

dengan orang-orang yang sesat ialah Nasrani."

Hadis ini dengan berbagai jalan Thuruqnya dan riwayatnya telah tercantum
pada kitab-kitab tafsir yang masyhur. Tetapi dia meminta penafsiran kita sekali
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lagi. Yang wajib kita tekankan perhatian kita ialah kepada sebab-sebab maka
Yahudi dikatakan kena murka dan sebab-sebab Nasrani tersesat. Perhatian
kita jangan hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasraninya saja, tetapi hendak-
lah kita tilik sebab mereka kena murka dan sebab mereka tersesat. Yahudi
dimurkai, sebab mereka selalu mengingkari segala petunjuk yang dibawakan
oleh Rasul mereka, kisah pengingkaran Yahudi itu tersebut didalam kilab-kitab
mereka sendiri sampai sekarang, sehingga Nabi Musa pernah mengatakan
bahwa mereka itu "keras tengkuk", tak mau tunduk, sampai mereka mem-
bunuh Nabi-nabi. Sebab itu Allah murka.

Nasrani tersesat, karena sangat cinta kepada Nabi Isa Almasih, mereka
katakan Isa itu anak Allah, bahkan Allah sendirimenjeltna menjadianak, datang
ke dunia menebus dosa manusia.

Maka bagi kita ummat Islam yang membaca al-Fatihah inisekurangnyalT
kali sehari semalam, hendaklah diingat jangan sampai kita menempuh jalan
yang akan dimurkai Allah pula, sebagai Yahudi. Apabila satu kali kita telah
memandang bahwa pelajaran yang lain lebih baik dan berguna daripada pe-

lajaran NabiMuhammad s.a.w. maka mulailah kita diancam oleh kemurkaan
Tuhan. Di dalam Surat an-Nisa' (Surat 4, ayat 65), sampai dengan sumpah
Tuhan menyatakan bahwa tidaklah mereka beriman sebelum mereka ber-
tahkim kepada Nabi Muhammad s.a.w. didalam hal-halyang mereka perselisih-
kan, dan mereka tidak merasa keberatan menerima keputusan yang beliau
putuskan, dan merekapun menyerah sebenar-benar menyerah. Kalau ini tidak
kita lakukan, pastilah kita kena murka sepertiYahudi.

Dan kalau kita katakan pula misalnya bahwa NabiMuhammad s.a.w. itu
adalah "al-Haqiqatul Muhammadiyah", atau "Nur Muhammad", yaitu Allah
Ta'ala sendiri yang menjelmakan diri (lbraza Haqiqatihi), ke dalam alam ini,
sebagai anutan setengah ahli tasauf, niscaya sesatlah kita sebagai Nasrani.

Saiyid Rasyid Ridha di dalam "al-Manar"nya menguraikan penafsiran
gurunya Syaikh Mohammad Abduh tentang orang yang tersesat, terbagiatas
empat tingkat:

Pertama: Yang tidak sampai kepadanya da'wah, atau ada sampai tetapi
hanya diiapat dengan pancaindera dan akal, tidak ada tuntunan agama.
Meskipun di dalam soal-soal keduniaan mungkin mereka tidak sesat, namun
mereka pasti sesat dalam mencari kelepasan jiwa dan kebahagiaannya di
akhirat. Siapa yang tidak menikmati agama tidaklah dia akan merasai nikmat
dari kedua kehidupan itu. Akan berjumpalah bekas kekacauan dan kegon-
cangan dalam kepercayaannya sehari-hari, diikuti oleh macam-macam bahaya
dan krisis yang tidak dapat diatasi. Yang demikian adalah Sunnatullah dalam
alam ini, yang tidak didapat jalan lain untuk mengelakkannya. Adapun nasib
mereka di akhirat kelak, nyatalah bahwa kedudukan mereka tidak sama
dengan orang yang beroleh hidayat dan petunjuk. Mungkin juga diberi maaf
oleh Tuhan, karena Dia berbuat sekehendakNya.

Kedua: Sampai kepada mereka da'wah, atas jalan yang dapat membangun
minat fikiran; merekapun telah mulai tertarik oleh da'wah itu, tetapisebelum
sampai menjadi keimanannya, diapun mati.
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Bagian ini terdapat pada orang-orang seorang dalam satu-satu bangsa,
tidak umum, sehingga tidak ada kesannya kepada masyarakat banyak. Adapun
nasib orang-orang seperti ini kelak, menurut pendapat Ulama-ulama Mazhab
Asy'ari, diharapkan jua moga-moga mereka mendapat Rahmat belas'kasihan
Tuhan. Abul Hasan Asy'ari sendiri berpendapat demikian. Tetapi menurut
pendapat jumhur (golongan terbesar) ulama, tidaklah diragukan bahwa per-
soalan mereka lebih ringan daripada persoalan orang yang mengingkari sama'
sekali, yakni orang yang tidak percaya akan nikmat akaldan yang lebih senang
dalam kejahilan.

Ketiga: Da'wah sampai kepada mereka dan mereka akui, tetapi tidak
mereka pergunakan akal buat berfikir dan menyelidiki dari pokoknya, tetapi
mereka berpegang teguh juga kepada hawanafsu atau kebiasaan lama, atau
menambah-nambah. Inilah tukang-tukang bid'ah tentang akidah, inilah orang,
yang i'tikadnya telah jauh menyeleweng dari al-Quran dan dari teladan yang

ditinggalkan Salaf. Inilah yang membawa pecah ummat.
Keempat: Yang sesat dalam beramal, atau memutar'mutarkan hukum dari

maksudnya yang sebenarnya. Seumpama orang yang menghelah supaya ja-

ngan sampai dia mengeluarkan zakat. Setelah dekat habis tahun dipindahkan'
nya pemilikan harta itu kepada orang lain, misalnya kepada anaknya dan
setelah lepas masa membayar zakat itu, dengan persetujuan berdua, anak itu
menyerahkan pula kembali kepadanya. Dengan demikian dia merasa bangga
karena merasa telah berhasil mempermainkan Tuhan Allah, disangkanya
Tuhan Allah bodoh!

Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak, tetapi batinnya
kosong daripada iman. Diruntuhkan agamanya, tetapi dia sendiri yang hancur.

Sekian kita ringkaskan dari keterangan tentang orang yang sesat, odh-
dhaallin menurut pembagian Ustaz Imam Muhammad Abduh.

Maka kalau sudah sampai kepada derajat yang keempat itu, meskipun
ummat tadi masih kelihatan beragama pada kulitnya, masih terletak merk /slom
pada lainnya, dan masih diberi tanda "hijag"* dalam peta negerinya, samalah
artinya dengan agamanya tidak ada lagi. Akan beruntunlah kecelakaan me-

nimpa ummat itu, kecuali apabila datang pembaharuan (tajdid) dan pem'
bangkitan semangat. Kalau pembaharuan tidak datang, ummat itu akan hancur
dan hilang, mungkin kelaknya berbondong keturunannya memeluk agama lain
yang lebih kuat mengadakan propaganda.

Al-F atihah Sebogo i Rukun S embahyang

Oleh karena al-Fatihah satu Surat yang menjadi Rukun (tiang) sembah-
yang, baik sembahyang fardhu yang lima waktu, ataupun sekalian sembahyang
yang sunnat dan nawafil, maka dalam hal ini tidaklah cukup kalau kita hanya

* Biasanya di dalam peta-peta, negutu-t"gu.u atau negeri-negeri lslam diberi cetak
warna hijau, menandakan negeri itu negeri Islam.
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sekedar menafsirkan arti al-Fatihah, melainkan kita perlengkap lagi dengan
hukum atau ketentuan Syariat berkenaan dengan al-Fatihah.

Segala sembahyang tidak sah, kalau tidak membaca al-Fatihah. Tersebut
dalam Hadis-hadis:

Dan hendaklah dibaca pada tiap-tiap rakaat, karena Hadis:

'7M*, JtS't ii )t'b,fu, dt J *6' yliV *'*)*s'!$.;Jp.

1. Daripada Ubadah bin os-Shomit, bahwasanyo Nobi s.a.w. berkata:
'Tidaklah ada sembahyans ftidak sah sembahyang) basi siap yang tidak
membaca F atihatil-Kitob. " (Dirawikan oleh alJamaah).

1\$lt 1**'l
2. Dan pada lalaz yang lain: 'Ti'daklah memadai sernbahyang bogi

siapa yang tidak membaca Fatihatil-Kitab." (Dirawikan oleh ad-Daruquthni,
dan beliau berkata bahwa isnad Hadis ini shahih).

i;3J'LV::s'17'6'$!
S. 'fiaoruoj diterima sembahyang katou tidak difuco padanva lJmmul

Quran." (Dirawikan oleh Imam Ahmad).

Dengan Hadis-hadis ini dan beberapa Hadis lain sama bunyinya, se-

pendapatlah sebagian besar Ulama Fiqh bahwa tidak sah sembahyang selain
daripada membaca al.Fatihah, walaupun Surat yang mana yang kita baca.
Demikianlah Mazhab Imam Malik. Imam Syaf i dan jumhur Ulama, sejak dari
sahabat-sahabat Rasulullah, sampai kepada tabi'in dan yang sesudahnya. Oleh
sebab itu baik Imam atau ma'mum, wajiblah semuanya membaca al-Fatihah di
dalam sembahyang.

fr 9i-'\#;:uv'k3 * it,l:. C':i ;'u3 $ v
-P)")4

4. "Dari Abu Qatadah, bahwasanyo Nobi s.a.w. adalah&liau tbp-tiap

Efi;x{w

rakaat membaca F atihatil-Kitab." (Dirawikan oleh Bukhari)
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Selain dari itu sunnah pula sesudah membaca al-Fatihah itu diiringkan pula
dengan Surat-surat yang mudah dibaca dan hafal oleh yang bersangkutan;
karena ada Hadis:

1A:U;r\9)1',^i;-.t:5t1|;1

5. "Dia menyuruh kita supaya membaca ol-F otihah dan mano-mona yang
mudah-" (Dirawikan oleh Abu Daud daripada Abu Said al-Khudri).

Berkata lbnu Sayidin Nas:"lsnad Hadis inishahih dan rijalnya semua dapat
dipercaya."

Mengiringi al-Fatihah dengan Surat-surat yang mudah itu ialah pada sem-
bahyang Subuh dan dua rakaat permulaan darisembahyang yang lain dan pada
sembahyang Jum'at.

Kalau Imam sedang membaca dengan jahar hendaklah ma'mum berdiam
diri dan mendengarkan dengan baik. Yang boleh dibaca ma'mum sedang Imam
membaca, hanyalah al-Fatihah saja, supaya bacaan Imam jangan terganggu.

6. " Daripda Ubadah, berkat a dia bohw a satu ketika Rosululloh s. o. n,.

sembalryang Subuh, maka memberati kepadanya bacaan. Maka tatkala
sembohyong teloh selesai. berkatalah beliou: Saya perhatikan kamu mem'
baca di belakang imam kamu. Berkata lJbadah: Kami iawab: Ya Rasulullah,

memang kami membaca. Wallah. Lqlu berkqtalah beliau: Jangan kamu

lakukan itu, kecuali dengan l)mmul-Quran. Karena sesungguhnya tidaklah sah

sembahyang bagi barangsiapa yong tidak membacanya." (Hadis ini dirawikan

oleh Abu Daud dan Termi&i).

Dan sebuah Hadis lagi dari Ubadah juga; dengan lafaz lain:

qfi,*,*l t$3#r3yEp\t$'{r'ii'tJfr-i
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7. Dari Ubadah bahwasanya Rasulullah s.o.w. Wrnah berkota: "Sekoli-
kali jangan seorangpun di antaro kamu memboco sesuofu dari al-Quron,
opabita aku meniahar, kecuoli densan r.-iS?:;?il;n 

or"n ad_Daruquthni)

Dan ada lagi beberapa Hadis yang lain yang bersamaan maknanya yaitu
kalau Imam menjahar, yang boleh dibaca oleh ma'mum dibelakanglmamyang
menjahar itu hanyalah al-Fatihah saja, tetapi tidak boleh dengan suara keras,
supaya jangan terganggu Imam yang sedang membaca.

Sungguhpun demikian ada juga perselisihan ijtihad diantara Ulama-ulama
Fiqh tentang membaca di belakang Imam yang sedang menjahar itu. Kata
setengah ahli ijtihad, kalau Imam membaca jahar, hendaklah ma'mum berdiam
diri mendengarkan, sehingga al-Fatihah pun cukuplah bacaan lmam itu saja
didengarkan. Mereka berpegang kepada sebuah Hadis:

WVGy, i\i Lt *'it* i, I Jj,[3 -r{;i 4 #
WV3\31W13\3V t'FA,

8. "Dori Abu Hurairah, bahwasanyo Rasulullah s.o.u.r. berkata Sesung-
guhny a I mam itu lain t i dak t el ah dij adikan menjadi iku t an kamu. M aka apabila
dia t elah t okbir, hendaklah kamu t akbir pula dan apabila dia membaca, maka
hendaklah kamu berdiam diri." (Dirawikan oleh yang berlima, kecuali
Termidzi. Dan berkata Muslim: "Hadis inishahih").

Dan mereka kuatkan pula dengan ayat 204 daripada Surat 7 (Surat al-
A'raO.

k.+ ;y'e,, 'J3;3';{JxG;i; '^|WV'jUfrt :t},st;

"Dan apabila dibaca orang al-Quron, maka dengarkanlah olehmu akan
dia dan berdiam dirilah, supaya kamu diberi rahmot." (al-A'raf: 204)

Maka buah ijtihad dari golongan yang kedua ini, meskipun dihormatijuga
golongan yang pertama, tetapitidaklah dapat menggoyahkan pendirian mereka
bahwa walaupun Imam membaca jahar, namun ma'mum masih wajib membaca
al-Fatihah di belakang Imam. Sebab - kata mereka - baik Hadis yang
dirawikan Abu Hurairah tersebut, ataupun ayat dari akhir Surat al-A'raf itu ialah
perintahyangoom,sedang Hadis Ubadah dan Hadis-hadis yang lain itu ialah
khosh. Maka menurut ilmu Ushul dalam hal yang seperti ini ada undang-
undangnya, yaitu:
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"Membinakan yang aam atas yong khos adalah wajib."

Jadi kalau kita nyatakan secara lebih mudah difahami ialah: Isiayat Surat al'

A'raf ialah memerintahkan kita mendengar dan berdiam diri ketika al-Quran
dibaca orang. Itu oom atau umum di mana saja, kecuali seketika menjadi

ma'mum di belakang Imam yang menjahar. Maka pada waktu itu perintah

mendengar dan berdiam diriitu tidak berlaku lagi, sebab Nabitelah mengatakan
bahwa tidak sah sembahyang barangsiapa yang tidak membaca al-Fatihah.

Maka kalau dia mendengarkan bacaan Imam saja dan berdiam diri, padahaldia

disuruh membaca sendiri di saat itu tidaklah sah sembahyangnya.
Hadis Abu Hurairah pun umum menyuruh takbir apabila Imam telah takbir

dan berdiam diri, apabila Imam telah membaca. lnipun umum. Maka dikecuali-
kanlah dia oleh Hadis Ubadah tadi, yang menegaskan larangan Rasulullah

membaca apa-apa juapun, kecuali al-Fatihah.
Dan datang pula sebuah Hadis Anas bin Malik, dirawikan oleh Ibnu Hibban,

demikian bunyinya:

,Ji d;. fi ,; j LitJ^l:k: r1; it fu ),t J;i; Jv
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9. "Berkato Rosululloh s.o.u/..' Apakah kamu membaca di dalam sem-

bahyang yong kamu di belakang lmam, padahal lmam sedang membaca?

Jangan berbuat begitu. Tetapi hendaklah membaca tiap seorangkamu okan
FatihotulKitab di dalam dirinyo. (Artinya; baca dengan tidok keros-keras.)"

Oleh sebab itu maka golongan pertama tadimenjalankanlah kedua maksud

ini, yaitu mereka menetapkan membaca al-Fatihah, di belakang lmam yang

menjahar, tetapi tidak boleh keras, supaya jangan terganggu Imam yang sedang

membaca. Dan apabila telah selesai membaca al-Fatihah, merekapun men-
jalankan maksud Hadis, yaitu berdiam dirimendengarkan segala bacaan Imam
yang lain.

Masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, yang kalau ada orang yang berhenti

samasekali membaca al-Fatihah karena berpegang pada Hadis Abu Hurairah

dan ayat 204 Surat al-A'raf tadi, pegangannya ialah semata-mata iitihad hendak-

lah dihormati. Adapun penulis tafsir ini, kalau orang bertanya, manakah di

antara kedua faham itu yang penulis merasa puas hati memegangnya, maka
penulis menjawab: "Aku memegang faham yang pertama, yaitu walaupun Imam

menjaharkan bacaannya, namun sebagai ma'mum penulis tetap membaca al-

Fatihah untuk diri sendiri. Karena payah penulis hendak mengenyampingkan

bv$aJ"rrtstx
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Hadis yang terang tadi, yaitu tidak sah sembahyang barangsiapa yang tidak
membaca al-Fatihah."

Adapun waktu membacanya itu, apakah seketika Imam berdiam diri
sejenak, atau seketika dia membaca? Maka Ulama-ulama dalam Mazhab Syafi'i,
berpendapat boleh didengarkan Imam itu terlebih dahulu membaca al-Fatihah
dan dianjurkan supaya Imam berhenti sejenak memberi kesempatan kepada
ma'mum supaya mereka membaca al-Fatihah pula. Tetapi kalau Imam itu tidak
berhenti sejenak, melainkan terus saja membaca ayat atau Surat-surat yang
mudah sehabis membaca al-Fatihah, maka sehabis Imam itu membaca al-
Fatihah, terus pulalah si ma'mum membaca al-Fatihah, sedang Imam itu
membaca Surat. Dan sehabis membaca al-Fatihah itu hendaklah sima'mum
berdiam diri mendengarkan apa yang dibaca Imam sampai selesai.

Di Antora Johor Dan Sirr
Selain dari khilafiyah tentang Bismillah (Basmallah) apakah dia termasuk

ayat di pangkal suatu Surat atau hanya dalam Surat an-Naml itu saja, timbul
pula pertikaian pendapat tentang; apakah ketika membaca al-Fatihah dan Surat
yang berikutnya pada sembahyang-sembahyang yang dijaharkan, Imam mesti
menjaharkan (membaca dengan keras) Bismillah juga? Ataukah Bismillah
dibaca dengan Sirr? Atau yang dijaharkan cuma al-Fatihah dan Surat yang
berikutnya saja?

Golongan yang berpendapat bahwa hendaklah Basmallah itu dijaharkan
dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. ialah: Abu Hurairah, Ibnu
Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Dan yang menjaharkan dari kalangan Tabi'in
ialah Said bin Jubair, Abu Qilabah, az-Zuhr| Ikrimah, Athaa', Thaawuus,
Mujahid, Ali bin Husain, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka ab al-Qurazhi,
Ibnu Siirin, Ibnul Munkadir, Nafi' Maula lbnu Umar, Zaid bin Aslam, Makhuul,
Umar bin Abdil Aziz, Amr bin Dinar dan Muslim bin Khalid. Dan itu pula pilihan
(Mazhab) Imam Syafi'i. Dan begitu pula salah satu pendapat darilbnu Wahab,
salah seorang pemangku Mazhab Malik. Diriwayatkan orang pula, bahwalbnul
Mubarak dan Abu Tsaur berpendapat menjaharkan juga.

Yang berpendapat bahwa Bismillahi itu di Sirr-kan saja, (tidak dibaca
keras) oleh Imam, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. ialah Abu
Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ammaar bin Yasir, Ibnu
Maghal dan lain-lain. Dan dari Tabi'in, di antaranya ialah Hasan al-Bishri, asy-
Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, al-Amasy dan as-Tsauri. Puluhan Maz-
hab dari Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbalpun condong kepada
membacanya dengan Sirr.

Alasan dariyang memilih (Mazhab) jahar ialah sebuah Hadis yang dirawi-
kan oleh jamaah daripada sahabat-sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan
isteri Rasulullah s.a.w. Ummu Salmah. Bahwasanya Rasulullah s.a.w. men-
jaharkan membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahim.



Di Antara Jahar Don Sirr

Kemudian itu ada pula satu riwayat dariNa'im binAbdullahal-Mujmar. Dia
berkata: "Aku telah sembahyang di belakang Abu Hurairah. Aku dengar dia

membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahim, setelah itu dibacanya pula Ummul-

Quran. Setelah selesai sembahyang diapun mengucapkan salam lalu berkata
kepada kami:

/j*J * it 
"S-. 

j",,))"r,", ;t ;K*}i ; t| "-.

"sesungguh nyo akulah yang lebih mirip sembohyangnya dengon sembah-
yong Rosulullah s.a.w."

Hadis ini dirawikan oleh an-Nasa'i dan oleh lbnu Khuzaimah dalam shahih
nya. Lalu disambungnya; "Adapun jahar Bismillahir-Rahmanir Rahim itu maka
sesungguhnya telah sabit dan sah dari Nabi s.a.w."

Hadis ini dirawikan pula oleh lbnu Hibbaan dan al-Hakim atas syarat
Bukhari dan Muslim. Dan berkata al-Baihaqi: "Shahih isnadnya".

Dan meriwayatkan pula ad-Daruquthni dengan sanadnya, daripada Abu
Hurairah, daripada Nabi s.a.w.:

93

10. "Adalah beliau apabila membaca sedang dia mengimami manusio, di-

bukany a dengan Bismillahir R ahmanir -R ahim. "

Ad-Daruquthni mengatakan isnad Hadis ini semuanya boleh dipercaya.
Dan Hadis semacam inipun ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi
senantiasa memulai sembahyangnya dengan menjaharkan Bismillah. Tentang
ini ada riwayat dari ad-Daruquthni, dan ada juga riwayat dari al-Hakim.

Tetapi apabila kita selidiki agak lebih mendalam, sebagai yang dilakukan

oleh lmam asy-syaukani di dalam Nailul-Authaor, tiap-tiap Hadis yang jadi

pegangan buat menjahar itu ada saja Noqd (kritik) terhadap perawinya, se-

hingga yang betul-betul bersih darikritik tidak ada. Sampai Termidzi pernah

mengatakan: "lsnadnya tidaklah sampai demikian tinggi nilainya."

Tetapi NailulAuthaor pun ada mengemukakan sebuah Hadis lagi:
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Gr,V,og) U:"4\3.1;
11. " D ita ny akan or ang kepada Anas, bagaiman ak ah bocoo n Nobi s. o. u.r.

Maka diapun menjawab: Bacaan Nabi adalah panjang. Kemudian betiau (Abu
Hurairah) bacaBismillahir-Rahmanir-Rahim; dipanjangkannyapadaBismilloh
dan dipanjangkannya pula pada Ar-Rahmon, dan Ar-Rahim."

(Dirawikan oleh Bukhari)

Pendapat yang menjahar tidak mungkin Anas berkata sejelas itu kalau
tidak didengarnya.

Adapun yang menat'ikan jahar dan yang memandang lebih baik sirr saja,
mereka berpegang pula kepada Hadis:

12. "Daripada Abdullah bin Mughaffal: Aku dengar ayahku berkata;
p adahal aku memb ac a Bi smill ahir - R ahmanir -R ahim. K at a ay ahku : H ai anak -
kul sekoli-koli jangan engkau mengada-ada. Dan kota lbnu Abdullah tentang
ayahnya itu: Tidak ada aku melihat sohabat-sahabat Rasulullah s.a.w. dan
bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersoma lJsman, maka tidaklah
pernah aku mendengar seorangpun di antara mereka membaca. sebob ifu
janganlah engkau baca akan dia. Kalau engkau membaca, maka baca sajalah
Alhamdulillahi R obbil Alamin."

(Dirawikan oleh yang berlima, kecuali Abu Daud)

Hadis ini diHasankan oleh Termidzi.
Hadis inipun diperkajikan orang dengan seksama. Al-Jariri merawikannya

seorang.diri. Sedang al-Jariri inijadi perbincangan orang pula. Sebab setelah dia
tua, fikirannya kacau, sebab itu Hadis yang dirawikannya diragukan. Kemudian
Abdullah bin Mughaffal, yang jadi sumber pertama Hadis ini. setengah ahli
Hadis mengatakan bahwa dia itu Majhul (seorang yang tidak dikenar).
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Di Antara Jahar Don Sirr

Kemudian terdapat pula sebuah Hadis dari riwayat Anas pula:
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13. "Daripada Anas bin Malik, berkata dia: Aku telah sembahyang
bersama Rasulullah s.a.w. Abu Bakar, Umar dan Usman, maka tidaklah saya
mendengar seorangpun daripada mereka yang membaca Bismillahir-Rah-
manir-Rahim." (Dirawikan oleh Ahmad dan Muslim)

Dan beberapa Hadis lagi yang sama artinya, semuanya dari Anas. Dan
tambahan perkataan dari riwayat Ibnu Khuzaimah:

-u;U"t3?

"Mereka semuonya membqca dengan Sirr."

Jelaslah sekarang bahwa jika ada di kalangan sahabat-sahabat Nabisendiri
yang menetapkan Jahar, memang ada Hadis tempat mereka berpegang, yaitu
riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat sendiri. Dan jika ada pula yang mengata-
kan bahwa mereka tidak pernah mendengar Nabi menjaharkan Bismillah.
Artinya keduanya sama-sama ada pegangan.

Jelas pula terdapat dua riwayat yang berlawanan, datang dari satu orang,
yaitu Anas bin Malik, yaitu sahabat Rasulullah dan pelayan beliau 10 tahun
lamanya. Diriwayatkan yang pertama yang kita salinkan di atas, nyata sekali
Anas mengatakan bahwa Nabi membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahim, dengan
pan.iang: Bismillahnya panjang. Ar-Rahmannya panjang dan Ar-Rahimnya pan-
jang pula. Timbulpertanyaan sekarang, darimana beliau tahu bahwa Rasulullah
s.a.w. membaca masing-masing kalimat itu dengan panjang (Madd), kalau tidak
didengarnya sendiri?

Kalau kita kembali saja kepada Qaidah Ushul Fiqh dan Ilmu Hadis tentu
kita dapat menyimpulkan:

#1}";lii1UXi
"Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menidokkan."

Artinya, riwayat Anas yang mengatakan Rasulullah s.a.w. baca Bismillah
panjang, Ar-Rahman panjang dan Ar-Rahim panjang itulah yang didahulukan.



96 Talsir Al-Azhar

Oleh sebab itu Bismillahir-Rahmanir-Rahim kita Johorkan dan Modclkan mem-
bacanya. lni namanya menetapkan hukum ada Jahar.

Tetapi al-Hafizh Ibnu Hajar sebagaimana yang disalinkan oleh as-Syau-
kani di dalam NailulAuthaar telah mendapat jalan keluar dari kesulitan ini,
katanya: "Hal ini bukanlah semata-mata karena mendahulukan Hadis yang
menetapkan hukum (jahar) daripada yang menafsirkan (sirr). Karena amat jauh
dari penerimaan akal kita bahwa Anas yang mendampingiAbu Bakar, Umar
dan Usman duapuluh lima tahun dan mendampingiNabis.a.w. sebagaisahabat
sepuluh tahun lamanya, tidak sekali juga akan mendengar mereka menjahar
agak sekali sembahyangpun. Tetapi yang terang ialah bahwa Anas sendiri
mengakui bahwa dia tidak ingat lagi(sudah lupa) hukum itu. Karena sudah lama
masanya tidak dia ingat lagi dengan pasti, apakah mereka (Nabi s.a.w. dan
ketiga sahabat itu) memulai dengan Alhamdulillah secara jahar atau dengan
Bismillah. Lantaran itu jelaslah diambil Hadis yang menetapkan jahar." Sekian
penjelasan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Keterangan Ibnu Hajar ini diperkuat lagi dengan as-Syaukani dalam Noi-
lul-Authaar, katanya:

"Apa yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar dikuatkan oleh sebuah Hadis
yang menjelaskan bahwa memang Anas tidak ingat lagi soal itu. Yaitu Hadis
yang dirawikan oleh ad-Daruquthni dariAbu Salamah, demikian bunyinya:

"Aku telah tanyakan kepada Anos bin Malik, apakah ada Rasulullah
s.a.w. membuka sembahyang dengan Alhamdulillah, atau dengan Bismillahir-
Rahmanir-Rahim? Beliau menjawab: Engkau telah menanyakan kepadaku
suotu sool yo ng aku tidak ingat lagi, dan belum pernah oranglain menanyakan
sool itu kepadaku sebelum engkau. Lalu saya tanyakan pula: Apakah ada
Rasulullah s.o.ur. sembohyang dengan memakai seposong terompah? Beliau
jawab: Memang ada!."

Dengan demikian selesailah soal dua Hadis Anas, bukan bertentangan,
melainkan menambah cenderung kita kepada J a h a r !

Setelah kita selidiki dengan seksama, semua Hadis yang membicarakan di
antara jahar dan sirr Bismillahir-Rahmanir-Rahim itu, jelas bahwa pedoman dari
kata-kata atau sabda Nabi s.a.w. sendiri (Aqwalun Nabi) tidak ada, yang
memerintahkan menjahar atau menyuruh mensirrkan, dan sebaliknya. Yang
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jadi pedoman ialah riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat beliau. Baik yang
menguatkan menjahar atau yang memilih sirr saja. Dan setelah diselidikipula
semua sanad Hadis-hadis itu, ada saja pembicaraan orang atasnya, baik Hadis
yang mengatakan jahar atau yang mengatakan sirr. Malahan terdapat dua
riwayat berlawan di antara jahar dan sirr dari satu orang. Sebab itulah masalah
ini termasuk masalah khilafiyah, masalah yang dipertikaikan orang. Atau
termasuk masalah ijtihadiyah, artinya yang terserah kepada pertimbangan
ijtihad masing-masing ahlinya. Dalam hal ini terpakailah Qa'idah Ilmu Ushul
yang terkenal.
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"ljtihad tidaklah dapat disalahkan dengan iitihad pula."

Sampai Ibnul Qayyim di dalam Zaadil-Ma'ad mengambil satu jalan tengah.
Dia berkata: "Sesungguhnya Nabi s.a.w. adalah menjaharkan Bismillahir-
Rahmanir-Rahim sekali-sekali dan membacanya dengan sirr pada kebanyakan
kali. Dan tidak syak lagi, tentu tidaklah beliau selalu menjaharkan tiap haridan
tiap malam lima kali selama-lamanya, baik ketika dia sedang berada dalam kota
ataupun sedang dalam perjalanan, akan tersembunyi saja yang demikian itu
bagi Khalifah-khalifahnya yang bijak dan bagiJumhur sahabat-sahabatnya dan
ahli sezamannya yang mulia itu. Ini adalah hal yang sangat mustahil, sehingga
orang perlu menggapai-gapai ke sana ke mari mencari sandaran dengan kata-
kata yang Mujmal dan Hadis-hadis yang lemah. Meskipun Hadis-hadis yang
diambil itu ada yang shohih, namun dia tidaklah sharih, dan meskipun ada yang
sharih, tidak pula dia shahih." Sekian kata Ibnul Qayyim.

Berkata al-lmam as-Syaukani selanjutnya di dalam Nailul-Authaar:"Da-
lam soal lkhtilaf (perkara jahar dan sirr Bismillah) ini, paling banyak hanyalah
khilafiyah dalam soal Mustahab atau Mosnuun. Maka tidaklah soal menjahar-
kan atau mensirrkan bacaan ini merusakkan sembahyang atau membatalkan-
nya. Ijma Ulama bahwa soal sirr dan jahar itu tidaklah membatalkan sem-
bahyang. Oleh sebab itu janganlah engkau terpesona pula mengikutisetengah
Ulama yang memperbesar-besar soal ini dan mengobar-ngobarkan khilafiyah-
nya, sehingga setengah mereka itu sampai memandangnya sebagai satu soal
yang mengenai I'tikad." Demikian kata as-Syaukani.

Tersebut pula dalam kitab Noilul-Authaar, menurut berita darilbnu Abi
Syaibah, bahwa an-Nasa'i pernah berkata: "Menjaharkan Bismillahir-Rahma-
nir-Rahim itu adalah bid'ah. "

Ibrahim bebas dengan pendapatnya, tetapi orang lain yang turut pula
mencap bid'ah orang yapg menjaharkan Bismillah, berkata demikian hanyalah
karena taqlidnya belaka kepada Ibrahim. Orang inibebas buat tidak menjahar-
kan Bismillah, tetapi menuduh orang lain, termasuk sahabat-sahabat perawi
Hadis sebagai Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah jadi tukang bid'ah,
adalah suatu perbuatan yang jauh daripada sopan santun agama.
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Agak panjang kita uraikan masalah Jahar atau Sirr Bismillah ini dalam
"Tafsir" ini, gunanya ialah buat menunjukkan bahwa dalam ranting-ranting
(furu'-furu') syariat banyak terdapat hal semacam ini.

Di dalam gerakan hendak kembali kepada al-Quran dan Hadis pasti
terdapat soal-soal, yang meskipun kita telah kembali ke dalam al-Quran dan
Hadis itu, namun kita tidak juga dapat mengambil keputusan pasti, kecuali
dengan ijtihad atau dengan taqlid. Bagiyang sanggup dan telah cukup syarat,
niscaya dia berijtihad dan bagi yang belum ahli niscaya dia taqlid saja kepada
yang pandai, walaupun dia bersorak-sorak menyatakan dia tidak taqlid.

Di negara kita selama ini telah timbul soal-soal khilafiyah atau ijtihadiyah
semacam itu. Seumpamanya dijaharkanlah Bismillah atau disirrkan, dibaca al-
Fatihah di belakang Imam yang menjahar atau tidak dibaca. Untuk mengambil
satu di antara pendirian, tidak lain adalah ijtihad. Sebab itu, meskipun setengah
orang mendakwakan bahwa dia tidak lagi berperang dengan satu Mazhab
sendiri, dengan pengikut sendiri pula.

Karena tidak dapat menundukkan soal menurut keadaan yang sebenarnya
dan tidak dapat pula memberikan penjelasan kepada pengikut, timbullah
perselisihan dan pertentangan batin yang tidak dikehendaki. Ada dibeberapa
tempat satu "Muballigh" mendabik dada mengatakan bahwa yang benar adalah
pegangannya sendiri, bahwa Bismillah mesti disirrkan, dan barangsiapa yang
menjaharkan Bismillah adalah berbuat bid'ah. Atau ada "keputusan" darisatu
golongan, yang benar adalah bahwa al-Fatihah di belakang Imam yang menjahar
tidak boleh dibaca. Sebab menurut keterangan gurunya, menurut al-Quran dan
Hadis, bid'ahlah barangsiapa yang membaca al-Fatihah juga di belakang
Imam yang menjahar. Dan sebagainya, dan sebagainya.

Dengan sebab demikian maka perkara khilafiyah atau ijtihadiyah yang
begitu lapang pada mulanya, telah menjadi sempit dan membawa fitnah dan
perpecahan, dan tidak lagi menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana
yang tersebut di dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, yaitu kebebasan ijtihad, dan
ijtihad tidaklah Qofh'i(pasti), melainkan Zhanni (kecenderungan) faham. Dan
tidak lagi hormat menghormati faham, sebagaimana yang dikehendaki oleh
agama.

Timbul mau menang sendiri, yang tidak dikehendaki agama. Apatah lagi
setelah orang awam berkeras mempertahankan suatu pendirian yang telah
dipilihkan oleh guru-guru.

Dari Hal Amin

Setelah selesai Imam membaca al-Fatihah, niscaya akan dikuncinya
dengan menyebut Amin, dan bersamaan dengan itu seluruh ma'mum yang

mengikuti di belakangpun membaca Amin pula.



Dari Hal Amin

Ini adalah beralasan kepada Hadis juga:
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15. "Daripada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah s.a.w. berkata:
Apabila telah ber-amin Imam, hendaklah kamu ber-amin pula. Karena barang-
siapa yang bertepatan aminnya dengan amin Malaikat, akan diampunilah
doso-dosonya yang telah lampau." (Dirawikan oleh Jamaah)

Dan Hadis

16. Daripada Abu H ur airah: Adalah Rasulullah s. a.w. apbila telah mem-
baca sampai ke Ghairil Magh-dhubi'alai-him waladh-dhaallin, beliau sebut:
"Amin", sehinggo didengar oleh orang-orang yang mengikutinya dari Shal
yang pertamo." (Dirawikan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan kata Abu Hurairah pula: "Sehingga didengar akan dia oleh ahliShaf
pertama maka bergemalah suara itu di dalam mesjid."

Menurut riwayat dari Wa-il bin Hajar, dia sendiri mendengar Rasulullah
s.a.w. memanjangkan suaranya seketika membaca Amin itu (dimadd-kan), baik
pada Ao atau Min. Abu Daud meriwayatkan bahwa suara beliau diangkatnya
waktu membaca Amin itu. Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditulis oleh as-
Syaukani di dalam Noi/ul Authaar, membaca Amin itu, baik menyambutnya
seketika selesai Imam membaca al-Fatihah di sembahyang jahar, atau seketika
setiap orang membaca al-Fatihah adalah termasuk peraturan syara' juga.

Menurut pendapat Jumhur bacaan Amin itu adalah sunnah. Tetapi Ibnu
Buzaizah dan Ulama-ulama ahli zahir berpendapat atas wajibnya. Dan zahir
kenyataan menunjukkan bahwa ma'mum diwajibkan dengan omor (perintah)
supaya menyambut dengan Amin pula bila dia telah dibaca oleh Imam. Dan bagi
Imam sendiri membaca Amin adalah nadab (sunnat). Hal ini adalah seumpama
mengucapkan dan menjawab salam, yang memulai adalah nadab, yang men-
jawab adalah uoiib. Demikian juga orang yang sembahyang mun/orid(sendiri).

,I7 iti ti\ k * fW i"J;{1\L, j\i'r$} 
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Didalam kitab as-Shihoh, artinya ialah:
hendaknya."
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Tetapi sungguhpun sudah masyhur itu tentang AMIN, namun di dalam
seluruh naskah al-Quran tidaklah Amin itu dimasukkan, sebab tidak adadalam
rangkaian wahyu al-Fatihah yang 7 ayat itu.

Adapun arti Amin itu sendiri, menurut keterangan kebanyakan ahli-ahli
ilmu ialah: U _a"i.l, fah ( 'Yo Tuhon, perkenankanloh permohonan

'&i6fuYf "Demikianlah

Menurut Hilal bin Yasaaf dan Mujahid, Amin itu ialah Salah satu daripada
nama Allah. Menurut Imam Termidzi artinya:G;qr'.'il"Jongan Tuhan
kq antakan haropan kami"

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas dia sendiri menanyakan artinya kepada
Rasulullah. Beliau jawab artinya ialah: '11it g._, "ya Tuhanku, ber-
tindaklah-' (

Al-Fatihoh Dengan Bahasa Arab
Tadi di atas telah kita nukilkan sebuah Hadis bahwasanya sembahyang

tidaklah sah kalau tidak membaca al-Fatihah. Dan hendaklah dia dibaca padi
tiap-tiap rakaat. oleh sebab itu menjadijelaslah bahwa wajib.bagi kita meng-
hafalnya di luar kepala. Dan menjadiwajiblah kita tahuakanmaknanya, supaya
sesuai bacaan mulut kita dengan arti terkandung dalam hati.

Ada satu saran yang amat berbahaya di zaman-zaman akhir ini, yaitu
membaca bacaan sembahyang dengan bahasa Indonesia. Katanya karena
mempertahankan bahasa nasional. Kalau saran itu berjalan, terancamlah kita
oleh bahaya rohani yang besar sekali, yaitu kita terputus dari pangkalan agama
kita, dari keasliannya yang diterima dari NabiMuhammad s.a.w. Kecintaan kita
kepada bahasa dan bangsa kita bukanlah berarti merusakkan pusaka akidah
dan kepercayaan yang telah kita anut. Di antara hidup kita sebagai orang Islam
tidaklah dapat dicerai tanggalkan dari al-Quran. Kata-kata yang menyarankan
sembahyang dengan bahasa nosionol itu dengan tidak disadari adalah sisa-sisa
peninggalan penjajahan yang 350 tahun lamanya mencoba merubah cara kita
berfikir. Didalam bangsa penjajah mencoba menghilangkan pengaruh bahasa
Arab itu, penjajah berusaha keras memasukkan bahasanya sendiri. sampai
saat sekarang ini (1965), sudah 20 tahun kita mencapai kemerdekaan bangsa,
masih ada orang yang sukar bercakap dalam bahasa nasionalnya dan lebih
gampang lidahnya bercakap dalam bahasa Belanda. Padahal pramasastra dan
tatabahasa kita yang berpokok pangkal dari bahasa Melayu lebih berdekat
dengan bahasa Arab daripada dengan bahasa Belanda. Kalau kita dalam bahasa
kita menyebut nama negeri Bukittinggi, bukan High Mountain yang karau
diartikan ke bahasa kita menjadi Tinggi Bukit. Kalau kita menyebut dalam
bahasa kita Rumohku dalam bahasa Arabnyapun disebut Boifi, yang artinya
rumahku juga, bukan Mijn Huis, yang beraiti baya Rumah, atau-aku ,r-uh,
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sehingga untuk lebih difahami terpaksa ditambah menjadi saya empunya
rumah.

Meskipun barangkali kita bangsa-bangsa Indonesia terkemudian meme-
luk Islam dari bangsa Persia dan bangsa Turki, namun lidah bangsa kita di dalam
mengucapkan bahasa Arab, tidaklah kalah dengan lidah mereka, malahan
kadang-kadang lidah bangsa kita lebih fasih. Ini diakui oleh bangsa Arab sendiri.
Namun begitu dari bangsa-bangsa itu tidak ada percobaan hendak menukar
bacaan sembahyangnya dengan bahasa mereka sendiri. Di satu masa ada
gerakan Syu'ubiyah namanya di Persia, yaitu kira-kira pada abad ketiga dan
keempat Hijriyah, yang maksudnya hendak memungkiri kelebihan bangsa Arab
daripada bangsa-bangsa yang lain, yang tergabung dalam Islam. Namun tidak
ada gerakan hendak menukar bacaan sembahyang bahasa Arab itu ke dalam
bahasa Persia. Memang ada seorang Imam Besar Islam, Imam Hanafi pernah
menyatakan ijtihad, bahwa tidak mengapa jika orang yang baru masuk Islam
belum sanggup membaca al-Fatihah dalam bahasa Arabnya, sebelum dapat dan
lafaz - kata beliau - bolehlah sementara dia pakaibahasa Persia. Tetapi fatwa
beliau itu tidak mendapat sambutan, malahan murid-murid beliau menyatakan
pendapat yang membantah pendapat itu. Lebih baik diam mendengarkan Imam
membaca, sebelum pandai membacanya, daripada membacanya dengan ba-

hasa lain, yang bukan bahasa aslinya. Sedangkan menukar lafaz al-Fatihah,
meskipun dalam bahasa Arab juga, lagi tidak sah, apatah lagi menukarnya
dengan bahasa lain. Dan sudah sepakat ahli-ahli penyelidik bahwa satu bahasa
kalau telah dipindahkan ke bahasa lain, tidaklah lagi tepat menurut maknanya.

Karena siasat hendak memisahkan diri dari pengaruh Arab, Musthafa
Kemal Attaturk pernah memerintahkan menterjemah Azan (bang) ke bahasa
Turki. Tetapi setelah dia mati, dikembalikan orang ke bahasa Arab karena
dengan diterjemah itu telah hilang sari dan pengaruhnya.

Dan setelah Partai Demokrasi Jalal Bayar mengadakan kampanye Pe-

milihan Umum melawan Partai Republik pusaka Kemal Attaturk, janjinya

hendak mengembalikan azan ke bahasa Arab itulah yang menyebabkan ke-
menangannya. Sebab meskipun sudah sekian puluh tahun Partai Republik
berkuasa yang berusaha hendak men-Turkikan segala yang dipandang berbau
Arab, rupanya masih tetap sebagai minyak dengan air saja hubungannya
dengan rakyat yang masih beragama, yang masih mengambil kekuatan jiwanya

dari al-Quran.
Oleh sebab itu tetaplah baca al-Fatihah dalam setiap rakaat sembahyang

dalam bahasanya yang asli, dalam bahasanya yang diterima dari Nabi s.a.w.
Pelajari bacaannya itu kepada yang ahli mempergunakan huruf-hurufnya me-
nurut to.fu,ridnya (pronounciation) yang betul. Dan dalam hukum agama, nyata-
lah bahwa mempelajari bacaan al-Fatihah dan mengetahui artinya dalam/ordhu
'oin, wajib bagi tiap-tiap Muslim. Dan saran yang hendak membaca saja
terjemahnya itu bukanlah lagi dari berfikir secara Islam, melainkan dengan tidak
disadari telah kemasukan fikiran orang lain yang hendak meruntuhkan Islam.

Kalau kita merasa berat menerima pendapat Imam Syafi'i r.a. yang me-
ngatakan wajib bagi setiap Muslim mengetahuibahasa Arab, namun di dalam
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melakukan sembahyang dengan segala bacaannya dan khusus mengenai al-
Fatihah, berfikir secara Islam yang sihat pasti menerima apa yang dikatakan
Imam syafi'i itu. Betapa tidak! sedang sembahyang adalah tiang agama. Dalam
sembahyang kita menghadapkan wajah hati kita kepada Tuhan, mengemuka-
kan segala puji'pujian dan permohonan sebagai yang tersebut di dalam al-
Fatihah itu. Dan hendaklah sembahyang itu kita kerjakan dengan khusyu'
merendahkan diri. Bagaimana khusyu' akan tercapai kalau kita tidak mengerti
apa yang kita katakan? Bagaimana sembahyang akan menjadi tiang agama,
kalau kita mengerjakannya hanya karena keturunan saja? Bukan dari kein-
safan?

Oleh sebab itu hendaklah dalam rumahtangga Islam, ayah dan bunda
mengajar anaknya sedari kecil membaca a[-Quran. Sekurang-kurangnya buat
pertama sekali ialah diajarkan al-Fatihah, supaya dapat dipakainya untuk
sembahyang.

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa belajar al-Fatihah itu sukar,
maka yang berkata begitu ialah orang yang hatinya telah jauh dari Islam. Sebab
sejak Agama Islam menjadi anutan bangsa kita i,000 tahun yang lalu, di
Indonesia dengan seluruh kepulauan ini orang telah membaca al,Fatihah, tidak
ada yang mengatakan sukar. Lidah anak hendaklah difasihkan sejak kecilnya.
Kalau orang tua tidak sanggup mengajarnya, panggillah guru ke rumah.

Kalau seorang tidak juga pandai membaca al-Fatihah, maka Nabi s.a.w.
tidak juga ada mengajarkan atau membolehkan bacaan lain.

Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Abu Daud, an-Nasa'i, Imam
Ahmad, IbnulJarud, Ibnu Hibban dan ad-Daruquthni:

77. "Bahwasanya seorang laki-loki datang kepada Nobi s.o.u,,. lalu ber"
kofo: Sesungguhnya aku tidak songgup mengambil bacaan dari al-euran
walaupun sedikir. oleh sebab itu ajarkanlah kepadaku sesuotu bacaan yang
akan dapat memberi pohalo bogiku pada sembahyangku. Maka berkatalah
beliau: Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, La llaha lllallah, Atlahu Akbar, La
Haula unla Quwwata illa Billahi."

Hadis ini menunjukkan, bahwa kalauprrn tidak pandai membaca al-Fatihah,
maka untuk menukarnya tidak pula boleh dengan ucapan lain, melainkan zikir-
zikir yang tersebut itu. Namun sembahyang dengan bahasa yang lain tidak juga
boleh.
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Oleh sebab initelah termasuk ibadat, tidaklah boleh lagi kita tukar daripada
apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan kalau al-Fatihah tidak pandaidan zikir-zikir
yang tersebut itupun tidak pandai, bolehlah mengikut Imam dengan men-

dengarkan bacaan Imam, sebagaimana telah dibukakan fahamnya'oleh ijtihad
yang kita sebutkan tadi. Tegasnya, lebih baik berdiam diri mendengar Imam
membaca, daripada mengeriakan sembahyang dengan bahasa yang lain, atau.

dengan terjemahan al-Fatihah. Sebab terjemah itu tidak jugalah akan tepat

seratus persen dengan kehendak isi aslinya.
Ini mungkin dan bisa kejadian pada seorang muallaf yang baru masuk

Islam, yang sesudah dia mengucapkan dua kalimah Syahadat, dia sudah wajib

sembahyang, padahaldia belum tahu baik zikir atau al-Fatihah. Dalam pada itu
dia wajib belajar, sehingga tidaklah lama dia hanya mendengar saja.

Kesimpulan:
Renungkanlah pengertian al-Fatihah sebaik-baiknya, niscaya akan terasa

bahwa dia bukan semata-mata bacaan untuk ibadat, tetapi mengandung juga

bimbingan untuk membentuk pandangan hidup Muslim. Mula-mula dipusatkan
seluruh kepercayaan kepada Allah dengan sifatNya Yang Maha Murah dan

Penyayang, disertai dengan keadilanNya yang berlaku sejak dari dunia lalu ke
negeri akhirat. Dan bila kita renungkan pula pengertian pengakuan kita, bahwa
yang kita sembah hanya Dia dan tempat kita memohonkan sesuatu hanya DIA.
Sampailah kita kepada lslam yang sejati. Setelah kita akui bahwa hanya Dia
yang kita sembah, barulah kita mengajukan permohonan. Jangan sampai

terbalik, sebagai kebanyakan orang-orang ghafil, yang lebih dahulu memohon
dan kemudian baru beribadat.

Sesudah pengakuan yang demikian, kita kemukakan permohonan yang

pertama dan utama, yaitu minta ditunjuki jalan yang lurus. Maka tidaklah kita

meminta kepada Tuhan agar diberi benda, diberi roti buat makanan hari ini,

sebagai bacaan sembahyang orang Kristen. Karena apabrla mengenal (ma'ri-

fat) kita kepada Tuhan telah mendalam, tidaklah kita mengemukakan per-

mohonan yang kecil-kecil dan remeh itu lagi, melainkan kita minta yang pokok,

yaitu jalan lurus dalam menempuh hidup, dan apabila permohonan itu telah kita
iringi supaya dikurniai jalan yang dinikmati, timbullah pada kita cita-cita yang

tinggi di dalam martabat Iman, setaraf dengan kehidupan Rasul-rasul, Nabi-

nabi, Syuhada dan Shalihin. Bahkan di dalam Surat al-Furqan (Surat 25, avat

74) kita disuruh berdoa yang jangan tanggung-tanggung.f angan alang kepalang.

Kita disuruh berdoa agar Tuhan menjadi IMAM dari orang-orang yang

Muttaqin, artinya menjadi contoh teladan bagi orang lain.

Dan setelah kita memohonkan agar kiranya kita diselamatkan Tuhan,
jangan tertempuh jalan yang dimurkai Allah dan jangan pula jalan yang sesat,

dengan secara tidak langsung kita sudah disuruh mempelajari ilmu sejarah,

filsafat sejarah dan ilmu kemasyarakatan (sosiologi), dan juga ilmu jiwa. Kita
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harus mempelajari bagaimana sebab-sebab suatu ummat atau kaum naik
martabatnya atau jatuh pamomya.

Dan dengan sendirinya, bila al-Fatihah kita renungkan, dapatrah kita
fahamkan bahwasanya yang kita pegang di dalam hidup ini ialah dua tali.
Pertama tali dengan Allah, kedua tali dengan Alam, termasuk manusia sebagai
alam yang lebih penting, dan kita termasuk pula di dalamnya.' Al-Fatihah inilah yang kita ulang-ulang membacanya setLp hari, sekurang-
kurangnya 17 kali sehari semalam. Moga-moga selain dari dia m enladiFatihatJ-
Kitab, pembukaan dari al-Quran, diapun akan membuka hati sanubari kita
sendiri, sehingga hilanglah segala ragu-ragu dan terbukalah pintu Hidayat,
sehingga dia menjadi dasar persediaan bagi kita buat mengenallagi seluruh iiial-
Quran yang mengandung 6,236 ayat itu.

Kita misalkanlah sembahyang 5 waktu, yang terdiri daripada 17 rakaat,
sebagai menghadap Tuhan yang roufine, yang wajib dilakukan dengan berkala.
Bagaimanakah lagi kesannya ke dalam jiwa kita, bila kita ikuti iagi dengan
sholof-Nou,,o/il, sembahyang sunnat? sembahyang sunnat Nawafil disediakan
Tuhan, dengan perantaraan RasulNya, untuk orang yang merasa berum puas
dengan pertemuan "resmi" saja. Pertemuan di luar "dinas" kadang-kadang
lebih mesra daripada pertemuan yang "routine".

Dimulaisegala sembahyang itu dengan Allahu Akbar, artinya dibulatkan
ingaton kepada Tuhan, dan disudahi dengan Assalamu'alaikum, artinya kito
kembali lagi ke dalam masyarakat dan intinya ialah al-Fatihah.

Bertali dengan ketentuan agama bahwasanya sembahyang rima waktu,
sembahyang Jum'at dan sembahyang dua Hari Raya, dan sembahyang dua
gerhana, dianjurkan sangat supaya berjamaah. Jamaah kecil-kecilan di antara
keluarga di rumah, iamaah sekampung atau selorong di dalam sebuah surau
kecil kepunyaan kampung. Jamaah lebih besar sekali Jum'at, di dalam sebuah
Mesjid Jami', iamaah dua Hari Raya, iamaah gerhana bulan dan matahari dan
jamaah memohon hujan (istisqaa). Dan jamaah besar dan agung, sekurang-
kurangnya sekali seumur hidup dengan wuqul di Arafah waktu Haji. Semua
jamaah ini membuat seorang Muslim menjadi anggota masyarakat yang aktif,
sehingga terbentuklah masyarakat Islam, ukhuwah, Islamiyah dan Mu, awanah
'alal birri wat-taqtua. semuanya sama bacaannya, yaitu Surat al-Fatihah.

Dan didalam jamaah itupun dididik hidup yang berdisiplin. Jamaah mem-
punyai Imam dan yang selebihnya menjadi ma'mum. Bahkan di zaman Nabi dan
sahabat-sahabatnya, Imam sembahyang berjamaah ialah Nabi, Khalifah-kha-
lifah, Gubernur (wali) di tiap-tiap negeri. Tidak boleh seorang ma'mum men-
dahului mengangkat kepalanya seketika ruku' dan sujud sebelum Imam. sam-
pai ada Hadis mengatakan bahwa barangsiapa yang mengangkat kepalanya
terdahulu daripada Imam mengangkat kepala, maka kepalanya itu akan ber-
ganti menjadi kepala keledai.

Al-Fatihah pun mendidik kita'memakai adab sopan-santun yang tertinggi.
Adab sopan-santun yang tinggi itu dimulai terhadap kepada Tuhan akin
membawa kesannya pula kepada sikap hidup kita dalam masyarakat, per-
hatikanlah susunan ayat yang tujuh itu.
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Pada ayat pertama "Bismillahir-Rahmanir-Rahim", kita memujikan sifat

Rahman aan naftimt'lya. Sesudah itu pada ayat kedua "AlhamdulillahiRabbil
.Alamin' kita puji Dia, kita sanjung Dia, sebab Dia yang menjadikan alam ini

t -put kita hidup. Pada ayat ketiga kita ulang lagimenyebut sifat Rahman dan

Ratr'imNya itu. Di ayat keempat "Maliki Yaumiddin", kita mengakui bahwa

kekuasa-anNya itu bukan meliputi hari sekarang saja, bahkan lanjutan lagi

["puau vu"s di seberang hidup ini. Setelah selesai kita akui segala Rahman dan

iuhl*, ;S.L puji dan kekuasaan dunia akhirat hanya Dia yang empunya, tidak

ada dicampuri yang lain, barulah kita menunjukkan sikap hidup pada ayat

kelima "lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in'"
oletr sebab itu kita menyembahNya adalah degan kesadaran bahwa

hanya Dia yang patut disembah. Dan memohon pertolongan kepadaNya,

karena -"rrrat g huttya Dialah yang sanggup mengabulkan segala permohonan'

sesudah plngakuan ini barulah kita langsung saja mengemukakan per-

mohonan, sebllum kita mengenal atau menyebut tuah kebesaran dari tempat

kita memohon itu. Adalah sangat tidak sopan orang yang langsung saja

mengemukakan satu keinginan, sebelum dengan tulus ikhlas dia mengakui

kemuliaan daripada tempatnya memohon.
Kita mempunyai nyawa atau roh, dan roh itupun hendaklah dijiwai pula.

Agama Islam adalah suatu agama yang menjadi roh dari roh kita. Tidak

b.1agu*u sama artinya dengan mati, walaupun kita masih hidup. Dan al-

Fatihah adalah isinya yang utama, sehingga dengan memahamkannya kita

dapat mencapai hakikat hiduP.

Amin!
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Pendohuluan

Surat yang kedua ini ternama Surat "al-Baqarah" yang berarti lembu
betina, karena ada kisah tentang Bani Israil disuruh oleh NabiMusa mencari
seekor lembu betina akan disembelih, yang tersebut pada ayat 67 sampai74.
Adapun nama Surat-surat al'Quran bukanlah sebagai iudul dari satu rencana

atau nama dari satu buku yang menerangkan suatu hal yang khas, hanyalah

sebagai tanda belaka dari Surat yang dinamai itu, dan bukan karena nama itu
lebih penting dari yang lain yang diuraikan di dalamnya, karena semuanya
penting. Yang menentukan nama-nama ini adalah Rasulullah s.a.w. sendiri
dengan petunjuk Jibril a.s.

Surat al-Baqarah adalah Surat yang paling panjang dariantara 114 Surat
dalam al-Quran, menganduns 286 ayat yang panjang-panjang, mengandung 2
juzu' berlebih sepertiga dari al-Quran. Diturunkan di Madinah.

Untuk meresapkan perasaan membaca Surat al-Baqarah ini hendaklah
kita ingat bahwa sebagian besar daripada ayatnya diturunkan pada mula-mula
Rasulullah s.a.w. pindah (hijrah) ke Madinah. Mula,mula mendirikan masyara-

kat Islam setelah 13 tahun menegakkan akidah di Makkah, dan mendapat
tantangan hebat dari kaum Quraisy. Sekarang telah dapat menegakkan cita
dengan bebas, karena kesediaan kaum Anshar menyambut Iman dan
menyambut Rasul. Maka mulai dari hari pertama beliau datang ke Madinah,
nama negeri itu ditukar dari nama lama, Yatsrib atau Thibah meniadi Madinah
atau lebih tegas lagi Madinatur-Rosul, Kota Utusan Tuhan.

Secara berfikir kenegaraan moden, dengan pergantian nama negeri dari
Yatsrib kepada Madinah itu, mafhumlah kita bahwa suatu kekuasaan telah

berdiri, hanya tinggal menunggu pengakuan. Dan dapat pula hal ini kita
persambungkan dengan sariyah atau patroli yang selalu beliau kirimkan ke luar

kota Madinah, untuk menjaga dan mengawasi kalau-kalau ada serangan

musuh.
Bersamaan dengan penukaran nama negeri itu, didirikan pula sebuah

mesjid. Dari mesjid itulah diatur ibadat dan mu'amalat dan diputuskan hukum-

hukum dan diterima tamu-tamu dari luar negeri dan diatur siasat perang dan

damai.
Meskipun telah terlepas daripada tantangan kaum musyrikin Quraisy yang

di Makkah, dan meskipun telah dapat menyusun kekuatan Islam dan melancar'
kan hukumnya, di Madinah mulailah berhadapan dengan kaum Yahudi, yang

telah duduk di negeri itu sejak beratus tahun, setelah terjadi berkali-kali
pengusiran raja-raja Romawi atas mereka dari Palestina. Mereka merasa bahwa

klas mereka lebih tingsidari penduduk Arab asliyang tinggaldinegeriitu, yang

umumnya dari persukuan Aus dan Khazraj, sebab mereka memeluk agama

Tauhid, mempunyai Kitab Taurat dan kedatangan berpuluh Nabi di zaman

dahulu. Kepada orang-orang Arab penduduk asli itu kerap mereka membangga

tentang kepercayaan mereka, dan di masa itu sudah mulai ada perasaan bagi

mereka bahwa mereka adalah ummat pilihan Tuhan. Pernah juga mereka
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menyebut kepada orang Arab itu bahwa Kitab Taurat mereka ada menyebut

bahwa akan datang lagi seorang Rasul yang akan menyempurnakan hukum

Taurat.
Orang-orang Arab Aus dan Khazraj itu, keturunan dariArab Qahthan yang

datang terpencai dari Arabia Selatan setelah runtuh kerajaan Saba', kerapkali

-"r"ku merasa rendah diri mendengar ceritera-ceritera kebanggaan orang-

orang Yahudi itu, yang mencap mereka tidak berperadaban, tidak mempunyai

anutin yang tertentu dan hanya menyembah berhala. Perkataan-perkataan

orang Yahudi inilah yang sebagian besar mendorong mereka, bila mereka telah

-"nJ"ngur bahwa seorang Nabi telah lahir diMakkah, mereka datang sem-

bunyi-sembunyi mempelajari bagaimana keadaan Nabi itu yang sebenarnya'

Mereka datan! sembunyi karena takut dimusuhioleh orang Quraisy sendiridan

merahsiakannya juga dari orangYahudi yang selalu menyebut kedatangan Nabi

itu.
Akhirnya menjadi kenyataanlah bahwa Rasulullah pindah ke Madinah,

diiringkan ol"h kur- Muhajirin dari Makkah dan disambut oleh orang Arab
yanginereka pandang hina itu, yang mereka diberi gelar kehormatan oleh

iturrtrllut yaitu Anshar, pembela atau penolong Nabi, pembela atau penolong

Islam.
Dengan siasat yang baik sekali, mulaisaja pindah ke Madinah, Rasulullah

telah membuat berbagai perjanjian dengan kaum Yahudi itu, agar bertetangga

dengan baik, akan sama mempertahankan negeriMadinah jika dia diserang dari

luarl dan mereka disebut Ahtul-Kitab, tidak disamakan pandangan kepada

mereka dengan pandangan kepada kaum musyrikin, melainkan diperlakukan

dengan hormat. Tetapi kian lama kian nyata bahwa perjanjian-perjanjian ber-

tetangga baik itu tidaklah mereka juniung tinggi. Mereka kian lama kian

menunjukkan sikap angkuh, merasa diri lebih, menentang, menguji Nabi dan

menghina Islam. Maka kita dapatilah dalam Surat al-Baqarah iniayat-ayat yang

telah mulai menghadapi mereka, yang dalam bahasa sekarang disebut konfron-

tosi. Tetapi dasar dari tantangan itu ialah menyadarkan mereka pokok ajaran

Tauhid dan mengingatkan pertolongan-pertolongan yang telah diberikan Ilahi

kepada mereka. Dan memperingatkan pula bahwa ajaran yang dibawa Muham-

1nud ini bukanlah memusuhi Yahudi, tetapi sambungan dari usaha Rasul-rasul

yang dahulu, dan bahwasanya baik Yahudi atau Nasrani, atau ajaran yang

iibu*u Muhammad sekarang, hanya satu saja rumpun asalnya, yaitu agama

"Menyerah dirikepada Allah", yang telah dimulaioleh nenek-moyang mereka

Ibrahim. Ibrahimlah yang menurunkan Ishak dan Ya'kub yang menimbulkan

Bani Israil. Dan Ibrahim pula yang beranak Ismail' lalu menurunkan Muhammad

s.a.w. dan Arab Musta'ribah. Kedatangan Muhammad ialah mengajak semua

supaya kembali kepada agarna "Menyerah diri kepada Tuhan" ajaran Ibrahim

itu, yang dalam bahasa Arabnya disebut I S L A M.

Di samping soal menghadapi Yahudi ini timbul lagi soal lain, yaitu Arab

penduduk MaJinah sendiri yang merasa diri mereka "dilangkahi" tersebab

i<edatangan Rasulullah ke Madinah. Selama ini pimpinon atau leodership

dipegan! oleh mereka, tetapi sejak Rasulullah s.a.w. datang, mereka merasa
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tersingkir. Akan dihadapi secara kasar, ternyata telah kalah sebab pandangan

orang ramai (publiekopini) telah menerima Rasulullah. Inilah yang meniadi
kaum munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubai. Kaum munafik inipun
menjadi "penyakit" dalam tubuh masyarakat Islam. Di hadapan, mereka meng-

akui beriman, di belakang mereka mencemuh, dan berusaha dalam segala

kesempatan untuk menghambat terbentuknya kekuatan Islam. Kalau perlu dan
ada keuntungan, merekapun sudi berkawan dengan kaum Yahudi itu. Dan
kalau ada serangan dari pihak Quraisy, mereka dengan sembunyi-sembunyi
menyatakan persetujuan.

Adapun orang Quraisy di Makkah sendiri, berpindahnya Rasulullah s.a.w.
ke Madinah adalah sangat mencemaskan mereka. Sebab sudah terang bahwa
Muhammad di Madinah akan kuat dan teguh. Merekapun lalu menyusun terus
kekuatan buat membunuh Islam yang mulai tumbuh di Madinah itu, dan
kabilah-kabilah Arab di luar Makkah dan Madinah, karena masih menganggap
kaum Quraisy pimpinan mereka, maka merekapun turut menentang Muham-
mad.

Itulah tiga front yang dihadapi di Madinah pada masa itu. Tentu saja di
antara ketiga front itu, front Yahudilah yang lebih meminta perhatian, lebih dari
yang lain. Dalam kepercayaan Islam, mereka itu berpokok dalam satu ajaran
Tuhan. Tetapi keagamaan mereka sudah membeku, sudah jumud, karena
diselubungi oleh adat dan pengaruh, dan sudah ternyata pula bahwa Kitab
Taurat yang suci itu sudah banyak berubah, baik dirubah dengan sengaja
ataupun karena telah hilang naskahnya yang asli. Memang sudah sangat lama
Taurat yang asli itu tidak ada lagi. Mereka ini diseru diinsafkan dan kalau
mereka menentang, dijawab tantangan itu dengan setimpal.

Lantaran itu maka soal-soal membuka kecurangan dan ketidak-jujuran
Yahudi lalu mengajak mereka kepada jalan yang benar, banyak terdapat dalam
Surat al-Baqarah ini. Dan terdapat pula membuka kecurangan kaum munafik.

Tetapi sementara menghadapi yang di luar, maka pembangunan agama
dari dalam pun berjalan dengan lancar. Di Surat al-Baqarah bertemulah ayat-
ayat berkenaan dengan rumahtangga, perkahwinan dan perceraian. Bertemu
peraturan mengerjakan Haji, mengerjakan puasa dan mengeluarkan zakat.
Dan mencela keras memakan riba. Membentuk budipekerti dengan memper-
banyak derma dan shadaqah. Dan satu peraturan yang terpenting di dalam
Surat al-Baqarah ialah mengalihkan Kiblat dari Baitul-Maqdis ke Makkah;
dengan ini Islam mendapat peribadinya. Peraturan inididahuluidengan kisah
Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail, diperintahkan Tuhan mendirikan Baitullah.
Dengan peralihan Kiblat orang dapat mengerti bahwa Muhammad bukan
membawa peraturan baru asal mengganjil saja, tetapi menghidupkan kembali
Sunnah Nabi lbrahim a.s.

Dan dalam Surat al-Baqarah sudah mulaidiadakan perintah Jihad, kebo-

lehan berperang di dalam mempertahankan akidah.

Banyak lagi Surat-surat yang lain diturunkan di Madinah, tetapiSurat al-

Baqarah adalah termasuk Surat yang terdahulu sekali, meskipun ada juga
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beberapa ayat yang kemudian datangnya, dimasukkan ke dalam susunan Surat
al-Baqarah karena hubungan isinya.

Dalam pada itu terdapatlah di Surat ini pembangunan jiwa kaum mu'minin
di dalam memegang teguh agama, menegakkan budi dan menyebarkan da'wah.

l. supaya mempunyai kesungguhan-kesungguhan dan memberikan tela-

dan yang baik yang akan ditiru orang'
2. Kesanggupan menegakkan dalil dan alasan bahwa golongan yang tidak

menyetujui ajaran Islam, adalah pada pendirian yang salah.

3. Jangan merasa lemah dan hina karena kemiskinan atau karena berpin-
dah dari tempat kelahiran ke tempat yang baru, karena mereka pindah

adalah karena dibawa cita-cita. Dan jangan gentar menghadapi bahaya.

4. Bersiap dan berwaspada terus, sedia senjata dan berani menghadapi
bahaya, karena mereka selalu dalam kepungan musuh.

5. Kuatkan hati, perdalam pengertian tentang iman dan perhebat hu-

bungan dengan Allah dengan melakukan ibadat dan takwa; sehingga

kikis dari diri sendiri dan dari masyarakat segala kebiasaan jahiliah yang

telah lalu.
6. Dirikan rumahtangga yang baik, persuami-isterian yang tenteram dan

alirkan pendidikan kepada anak, dan sebarkan cinta kepada sesama

manusia, kepada keluarga terdekat, anak yatim dan orang fakir miskin.

Inilah beberapa intisari dari surat al-Baqarah yang kelak akan disempurna-

kan lagi oleh Surat-surat yang berikutnya, sebagai ali Imran, an-Nisa' dan

seterusnya.
Ayat-ayatnya agak panjang, tidak ketat dan pendek seperti Surat-surat

Makkah. Demikian umumnya Surat-surat Madinah, sebab ialah karena dia

sudah banyak memperincikan hukum, apatah lagi karena telah bercampur

dengan menghadapi orang Yahudi, yang bahasa Arab mereka tidak sefasih

bahasa yang dipakai oleh orang Quraisy di Makkah.

Takwa dan lmon
Alif-Lam-Mim.
Di dalam al-Quran kita akan berjumpa dengan beberapa Surat yang dimulai

dengan huruf-huruf sePerti ini:

t5r
Alif-lam-rhim:

trl

f
Ha-mim:

Alif-lam-mim-shad:

P lY'v
G,f

'Ain-sin-qaf:

[3t
Alif-lam-mim-ra

t {t4a
Tha-ha:

ew
Kaf-ha-ya-'ain-shad:

&
Tha-sin-mim:
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Ya-sin:

Baik penafsir lama, ataupun penafsir zaman-zaman akhir membicarakan
tentang huruf-huruf ini menurut cara mereka sendiri-sendiri, tetapi kalau
disimpulkan terdapatlah dua golongan. Pertama ialah golongan yang memberi-
kan arti sendiri daripada huruf-huruf itu. Yang banyak memberikan artiialah
penafsir sahabat yang terkenal, Abdullah bin Abas. Sebagai Alif-lam-mim ini
satu tafsir dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa ketiga huruf itu adalah isyarat
kepada tiga nama: AIf untuk nama Allah; Lom untuk Jibril dan Mim untuk Nabi
Muhammad s.a.w. Dan tafsir lbnu Abbas juga yang mengatakan artiAlil-Lam-
Ro ialah AIf berarti Ano, yaitu aku, Lom berarti Allah dan Ro berarti Aro
menjadi (Anal-Lahu-Aro): Aku adalah Allah, Aku melihat. Demikianlah setiap
huruf-huruf itu ada tafsirnya belaka menurut riwayat yang dibawakan orang
daripada Ibnu Abbas.

Menurut riwayat dari al-Baihaqi dan Ibnu Jarir yang diterima darisahabat
Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau inipun pernah menyatakan bahwa huruf-
huruf Alil -Lam-Mim itu adalah diambil dari nama Allah, malahan dikatakan-
nya bahwa itu adalah da ri lsmullahi al-A'zham, nama Tuhan Yang Maha Agung.
Rabi' bin Anas (sahabat Rasulullah) mengatakan bahwa Alil-Lam-Mim itu
adalah tiga kunci: Alif kunci dari namaNya Allah, Lom kunci dari namaNya,
Lathif, Mim kunci dari namaNya Majid. Lantaran itu maka tafsir semacam
inipun pernah dipakai oleh Tabi'in, yaitu lkrimah, as-Sya'bi, as-Suddi, Qa-
tadah, Mujahid dan al-Hasan al-Bishri.

Tetapi pendapat yang kedua berkata bahwa huruf-huruf di pangkal Surat
itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat mutasyabih yang kita baca dan kita
percayai, tetapi Tuhan yang lebih tahu akan artinya. Dan kita baca tiap-tiap
huruf itu menurut bunyi ucapannya dalam lidah orang Arab serta dipanjangkan.

Riwayat kata ini diterima dari Saiyidina Abu Bakar as-Shiddiq sendiri,
demikian juga dari Ali bin Abu Thalib. Dan menurut riwayat dariAbul-Laits as-
Samarqandi, bahwa menurut Umar bin Khathab dan Usman bin Affan dan
Abdullah bin Mas'ud, semuanya berkata: "Huruf potongan itu tertutup buat
ditafsirkan." Dan Abu Hatim berkata: "Didalam al-Quran kita tidak mendapat
huruf-huruf, melainkan di pangkal beberapa Surat, dan tidaklah kita tahu apa
yang dikehendaki Allah dengan dia."

Sungguhpun demikian, masih juga ada ahli-ahli tafsir yang tertarik mem-
buat pengertian sendiri tentang rahasia-rahasia huruf-huruf itu. Abdullah bin
Mas'ud, dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w. di satu riwayat, berpendapat
bahwa beliau sefaham dengan Umar bin Khathab dan Usman bin Affan tadi, ya-
itu menyatakan tak usah huruf-huruf itu diartikan. Tetapi di riwayat yang lain,
pernah beliau menyatakan bahwa ALIFLAM MIM adalah mengandung ismul-
lahi al-A'zham (Nama Allah Yang Agung). As-Sya'bi, Tabi'in yang terkenal, di
satu riwayat tersebut bahwa beliau berkata huruf-huruf itu adalah rahasia
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Allah belaka. Tetapi di lain riwayat terdapat bahwa beliau pernah memberiarti
Alil-Lam-Mim itu dengan Allahu,Lathifun,Majidun, (Allah, Maha Halus, Maha
Utama).

Ada pula segolongan ahli tafsir menyatakan bahwasanya huruf-huruf di
awal Surat itu adalah sebagai pemberitahuan, atau sebagai panggilan untuk
menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya.

Riwayat yang terbanyak memberinya arti ialah daripada lbnu Abbas.
Adapun perkataan yang shahih daripada Nabis.a.w. sendiri tentang arti hurul
huruf itu tidaklah ada. Kalau ada tentu orang sebagaiAbu Bakar as-Shiddiq,
Umar bin Khathab, Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib tidak akan
mengeluarkan pendapat bahwa huruf'huruf itu tidak dapat diartikan, sebagai
kita sebutkan diatas.

Nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa, yang bisa diartikan.

Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu

lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu maka lebih baiklah kita
terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya. Dan jika kita salinkan arti-arti
atau tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas atau yang lain-lain, hanyalah

semata-mata menyalin riwayat saja, dan kalau kita tidak campurtangan tidaklah

mengapa. sebab akan mendalami isi al-Quran tidaklah bergantung daripada

mencarlcari arti dari huruf-huruf itu. Apatah lagi kalau sudah dibawa pula

kepada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka dan tahun, yang dijadikan

semacam ilmu tenung yang dinamai simiaa" sehingga telah membawa al-Quran

terlampau jauh daripada pangkalan aslinya.

"lnilah Kitab itu; tidak ada sebarong keraguan padanya; satu petunjuk
bagi orang-orang yang hendok bertaqwa." (ayat 2).

Inilah dia Kitab Allah itu. Inilah dia al-Quran, yang meskipun seketika ayat

ini diturunkan belum merupakan sebuah naskah atau mushho/ berupa buku,
namun setiap ayat dan Surat yang turun sudah mulai beredar dan sudah mulai
dihafal oleh sahabat-sahabat Rasulullah; tidak usah diragukan lagi, karena tidak
ada yang patut diragukan. Dia benar-benar wahyu dari Tuhan, dibawa oleh

Jibril, bukan dikarang-karangkan saja oleh Rasulyang tidak pandaimenulis dan

membaca itu. Dia menjadi petunjuk untuk orang yang ingin bertakwa atau

Muttaqin.
Kita baru saja selesai membaca Surat al-Fatihah. Di sana kita telah

memohon kepada Tuhan agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi
nikmat, jangan jalan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Baru saja

menarik nafas selesai membaca Surat itu, kita langsung kepada Surat al-

Baqarah dan kita langsung kepada ayat ini. Permohonan kita diSurat al-Fatihah

sekarang diperkenankan. Kamu bisa mendapat jalan yang lurus, yang diberi
nikmat, bukan yang dimukai dan tidak yang sesat, asal saja kamu suka memakai
pedoman kitab ini. Tidak syak lagi, dia adalah petunjuk bagiorang yang suka
bertakwa.

Apa artitakwa? Kalimat takwa diambildarirumpun katawiqayah artinya
memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Memelihara diri
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jangan sampai terperosok kepada suatu perbuatan yang tidakdiridhaikanoleh
Tuhan. Memelihara segala perintahNya supaya dapat dijalankan. Memelihara
kaki jangan terperosok ke tempat yang lumpur atau berduri. Sebab pernah
ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah, Abu Hurairah (ridha Allah untuk
beliau), apa arti takwa? Beliau berkata: "Pernahkah engkau bertemu jalan yang
banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu?" Orang itu menjawab:
"Apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya atau
aku langkahi, atau aku mundur." Abu Hurairah menjawab: "ltulah dia takwa!"
(Riwayat darilbnu Abid Dunya).

Maka dapatlah dipertalikan pelaksanaan jawaban Tuhan dengan ayat ini
atas permohonan kita terakhir pada Surat al-Fatihah tadi. Kita memohon
ditunjuki jalan yang lurus, Tuhan memberikan pedoman kitab ini sebagai
petunjuk dan menyuruh hati-hati dalam perjalanan, itulah takwa. Supaya jalan
lurus bertemu dan jangan berbelok di tengah jalan.

Ketika pada akhir Desember 1962 kami mengadakan Konferensi Ke-
budayaan Islam di Jakarta, dengan beberapa teman telah kami bicarakan
pokok isi dari Kebudayaan Islam.

Akhirnya kami mengambil kesimpulan, ialah bahwa Kebudayaan Islam
ialah kebudoyaan takwa. Dan kamipun sepakat mengambil langsung kalimat
takwa itu, karena tidak ada kata lain yang pantas menjadi artinya. Jangan selalu
diartikan takut, sebagai yang diartikan oleh orang dahulu-dahulu. Sebab takut
hanyalah sebagian kecil dari takwa. Dalam takwa terkandung cinta, kasih,
harap, cemas, tawakkal, ridha, sabar dan lain-lain sebagainya. Takwa adalah
pelaksanaan dari iman dan amal shalih. Meskipun di satu-satu waktu ada juga
diartikan dengan takut, tetapi terjadi yang demikian ialah pada susunan ayat
yang cenderung kepada arti yang terbatas itu saja. Padahal arti takwa lebih
mengumpul akan banyak hal. Bahkan dalam takwa terdapat juga berani!
Memelihara hubungan dengan Tuhan, bukan saja karena taktrt, tetapi lebih lagi
karena ada kesadaran diri, sebagai hamba.

Dia menjadi petunjuk buat orang yang suka bertakwa, apatah lagi bagi
orang yang telah bertakwa. Sama irama ayat ini dengan ayat di dalam Surat al-
Waqi'ah (Surat 56, ayat 79).

"Tidaklah akan menyentuh kepadanya, melainkan makhluk yang telah
dibersihkan."

Sehingga kalau hati belum bersih, tidaklah al-Quran akan dapat menjadi
petunjuk.

Lalu diterangkan sifat atau tanda-tanda dari orang yang bertakwa itu, yang
kita dapat menilik diri kita sendirisupaya memenuhinya dengan sifat-sifat itu:
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"Mereka yang percaya kepada yangghaib, dan merekayangmendirikan
sembahyang, dan dari apa yang Kami anugerahkan kepda mereka, mereka
dermakan." (ayat 3).

Inilah tiga tanda pada taraf yang pertama.
Percaya kepada yang ghaib. Yang ghaib ialah yang tidak dapat disaksikan

oleh pancaindera; tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, yaitu
dua indera yang utama dari kelima (panca) indera kita. Tetapi dia dapat dirasa
adanya oleh akal. Maka yang pertama sekali ialah p€rcaya kepada Allah, zat
yang menciptakan sekalian alam, kemudian itu percaya akan adanya hari
kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan dari maut.

Iman yang berarti percaya, yaitu pengakuan hati yang terbukti dengan
perbuatan yang diucapkan oleh lidah meniadi keyakinan hidup. Maka iman
akan yang ghaib itulah tanda pertama atau syarat pertama dari takwa tadi.

Kita sudah sama tahu bahwa manusia itu dua juga coraknya; pertama
orang yang hanya percaya kepada benda yang nyata, dan tidak mengakui
bahwa ada pula di balik kenyataan ini sesuatu yang lain. Mereka tidak percaya
ada Tuhan, atau Malaikat, dan dengan sendirinya mereka tidak percaya akan
ada lagi hidup akhirat itu. Malahan terhadap adanya nyawapun, atau roh,
mereka tidak percaya. Orang yang seperti ini niscaya tidak akan dapat me-
ngambil petunjuk dari al-Quran. Bagi mereka koran pembungkus gula sama
saja dengan al-Quran.

Kedua ialah orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang nampak
inl ada lagi hal-hal yang ghaib. Bertambah banyak pengalaman dalam arena
penghidupan, bertambah mendalamlah kepercayaan mereka kepada yang
ghaib itu.

Kita kaum Muslimin yang telah hidup empatbelas abad sesudah wafatnya
Rasulullah s.a.w. dan keturunan-keturunan kita yang akan datang di belakang-
pun Insya Allah, bertamnah lagi keirnanan kepada yang ghaib itu, karena kita
tidak melihat wajhh beliau.

Itupun termasuk iman kepada yang ghaib. Maka tersebutlah pada sebuah
Hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, ad-Darimi, al-Baqawardi dan Ibnu
Qani di dalam Mojmo'ush-Shohoboh, dan ikut juga merawikan lmam Bukhari di
dalam Tarikhnya, dan at-Thabarani dan al-Hakim, mereka meriwayatkan
daripada Abi Jum'ah al-Anshari:
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*Bedr,ata dia (Abu Jum'ah al-Anshari): Aku bertanyo; ya Rasulullah!
Adakah suatu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami, padahal kami
beriman kepada engkau don kami mengikut akan gngkau? Berkatalah beliau:
Apalah akan holangannyo bagi kamu(buat beriman kepadaku), sedang Ra-
sululloh ada di hadapan kamu, dan datang kepada kamu wahyu (langsung)
dori langit- Tetapi akan ada logi suatu koum yang akan datang sesudoh kamu,
datang kepada mereka Kitab Allah yang ditulis di antara dua Luh, maka
merekapun beriman kepadaku dan mereka amalkan apa yang tersebut di
dalamnya. Mereka itu adalah lebih besar poholonya daripada kamu."

Dan mengeluarkan pula at-Thayalisi, Imam Ahmad, dan Bukharididalam
Tarikhnya, at-Thabarani dan al-Hakim, mereka riwayatkan daripada Abu
Umamah al-Baihili.
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" Berkata dia (Abu U mamah), berkata Rasulullah s.a.w.: " Bahagialah bagi
siapa yang melihat aku don berimon kepadaku; dan bahagia (pulalah) basi
siapa yang beriman kepdaku, padahal dia tidak melihat aku, (tujuh kali)."

Hadis inidikuatkan lagi oleh yang dirawikan Imam Ahmad, Ibnu Hibban
dari Abu Said al-Khudri.
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"Bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ba-
hagialah bogi siopo yang melihot engkau don berimqn kepada engkou.
Beliau pun menjawab: Bahagialah bogi siopa yang melihat aku dan beriman
kepadaku; dan berbahagialoh bogi siop a yang beriman kepadaku, padahal dia
tidak melihat aku."

Kita tidak melihat wajah beliau. Bagi kita beliau adalah ghaib. Kita hanya
mendengar berita dan sejarah beliau atau bekas-bekas tempat beliau hidup di
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Makkah, namun bagi setengah orang yang beriman, demikian cintanya kepada
Rasulullah, sehingga dia merasa seakan-akan Rasulullah itu tetap hidup, bahkan
kadang-kadang titik airmatanya karena terkenang akan Rasulullah dan ingin
hendak menjadi ummatnya yang baik dan patuh, ingin mengerjakan sunnahnya
dan memberikan segenap hidup untuk melanjutkan agamanya. Mdka orang
beginipun termasuk orang yang mendalam keimanannya kepada yang ghaib.

Maka keimanan kepada yang ghaib dengan sendirinya diturutinya dengan
mendirikan sembahyang.

Tegasnya kalau mulut telah tegas mengatakan iman kepada Allah, Ma-
laikat, Hari Kemudian, Rasul yang tidak pernah dilihat dengan mata, maka bila
panggilan sembahyang datang, bila azan telah terdengar, diapun bangkit sekali
buat mendirikan sembahyang. Karena hubungan di antara pengakuan hati
dengan mulut tidak mungkin putus dengan perbuatan. Waktu datang panggilan

sembahyang itulah ujian yang sangat tepat buat mengukur iman kita. Adakah
tergerak hati ketika mendengar azan? Atau timbulkah malas atau seakan-akan
tidak tahu?

Kelak kita akan sampai kepada ayat 45 dari Surat ini, yang diterangkan di
sana memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sembahyang,
tetapi dijelaskan lagi bahwa sembahyang itu amat berat kecuali bagi orangyang
khusyu' hatinya. Dan kita akan bertemu lagi di dalam Surat Thaha, (Surat 20,

avat 132), yang menyuruh kita mendidik anak isteri bersembahyang dan
memperkuat kesabaran di dalam mengerjakannya, sebab cobaan mengerjakan
sembahyang itu banyak pula.

Maka jika waktu sembahyang telah datang dan kita tidak genser (tidak
perduli) juga, tandanya iman belum ada, tandanya tidak ada kepatuhan dan
ketaatan. Dan itu diujikan kepada kita lima kaliseharisemalam. Kadang-kadang
sedang kita asyik mengobrol, kadang-kadang sedang asyik berapat, bagaimana-
kah rasanya pada waktu itu? Kalau tidak ada getarnya ke dalam hati, tandanya
seluruh yang kita mintakan kepada Tuhan telah percuma belaka. Petunjuk yang
kita harapkan tidaklah akan masuk ke dalam hati kita. Sebab:

J:iip"J-rtlt$ 35t\3\i
"lman ialah kata dan perbuaton, lantaran itu dia bisa bertambah dan bisa

kurang."

Dan sembahyang itu bukan senlata dikerjakan. Di dalam al-Quran atau di
dalam Hadis tidak pernah tersebut suruhan mengerjakan sembahyang, me-
lainkan mendirikan sembahyang. Tandanya sembahyang itu wajib dikerjakan
dengan kesadaran, bukan sebagai mesin yang bergerak saja.

Dan yang menarik hati lagi, ialah 27 kali lipat pahala sembahyang ber-
jamaah daripada sembahyang sendiri. Sehingga orang yang berumah dekat
mesjid atau langgar, sembahyangnya di mesjid lebih diutamakan daripada
sembahyangnya menyendiri di rumah. Malahan ada Hadis yang mengatakan
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bahwa jiran mesjid hendaklah sembahyang di mesjid. Nantipun akan berjumpa
kita dengan ayat 38 dari Surat as-Syura (Surat 53), bahwa mu'min sejati itu
ialah yang segera mengabulkan panggilan Tuhan, lalu berseml'phyang dan
segala urusan mereka, mereka musyawaratkan di antara mereka. Tandanya
sembahyang itupun hendaklah menimbulkan masyarakat yang baik dan mu-
syawarat yang baik pula.

Keterangan tentang sembahyang akan berkali-kali berjumpa dalam al-

Quran kelak. Dan setelah mereka buktikan iman dengan sembahyang, mereka
pun mendermakan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka.

Itulah tingkat ketiga atau syarat ketiga dari pengakuan iman. Di tingkat
pertama percaya kepada yang ghaib, dan kepercayaan kepada yang ghaib

dibuktikan dengan sembahyang, sebab hatinya dihadapkannya kepada Allah
yang diimaninya. Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah,
membantu dan menolong, imannya telah dibuktiknnya pula kepada masya-
rakat. Orang mu'min tidak mungkin hidup nafsi-nafsi dalam dunia. Orang
mu'min tidak mungkin menjadi budak dari benda, sehingga dia lebih mencintai
benda pemberian Allah itu daripada sesamanya manusia. Orang yang mu'min
apabila dia ada kemampuan, karena imannya sangatlah dia percaya bahwa dia
hanya saluran saja dari Tuhan untuk membantu hamba Allah yang lemah.

"Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada
engkau." (pangkal ayat 4).

Niscaya baru sempurna iman itu kalau percaya kepada apa yang diturun-
kan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai iman dan ikutan. Percaya kepada
Allah dengan sendirinya pastilah menimbulkan percaya kepada peraturan-
peraturan yang diturunkan kepada Utusan Allah, lantaran itu percaya kepada
Muhammad s.a.w. itu sendiri, percaya kepada wahyu dan percaya juga kepada

contoh-contoh yang beliau bawakan dengan sunnahnya, baik kata-katanya,
atau perbuatannya ataupun perbuatan orang lain yang tidak dicelanya. Dengan

demikianlah baru iman yang telah tumbuh tadi terpimpin dengan baik.
"Dan apa yang diturunkan sebelum engkau". Yakni percaya pula bahwa

sebelum NabiMuhammad s.a.w. tidak berbeda pandangan kita kepada Nuh
atau lbrahim, Musa atau lsa dan Nabi-nabi yang lain. Semua adalah Nabikita!
Lantaran itu pula tidak berbeda pandangan orang mu'min itu terhadap sesama

manusia. Bahkan adalah manusia itu ummat yang satu. Dengan demikian, kalau
iman kepada Allah telah tumbuh, tidaklah mungkin seorang mu'min itu hanya
mementingkan golongan, lalu memandang rendah golongan yang lain. Mereka
mencari titik-titik pertemuan dengan orang yang berbeda agama, dalam satu
kepercayaan kepada Allah YangTunggaltidak terbilang. Dan tidaklah mungkin
mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapiperaturan hidup tidak mereka
ambil dari apa yang diturunkan Allah. Bahkan kitab-kitab suciyang manapun
yang mereka baca, entah Taurat ataupun Injil, atau Upanishab dan Reg Veda,
mu'min yang sejati akan bertemu di dalamnya mana yang mereka punya, sebab
kebenaran hanya satu. Dan dengan demikian memancarlah Nur atau cahaya
daripada iman mereka itu, dan mencahayai kepada yang lain. Sebab pegangan
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mereka adalah pegangan yang pokok. Dan sebagai kunci ayat, Tuhan ber-
sabda: "Dan kepada akhirat mereko yakin". (ujung ayat 4).

Inilah kunci penyempurna iman. Yaitu keyakinan bahwa hidup tidaklah
selesai hingga hari ini, melainkan masih ada sambungannya. Sebab itu maka
hidup seorang mu'min terus dipenuhi oleh harapan bukan oleh kemuraman;
terus optimis, tidak ada pesimis. Seorang mu'min yakin Ada Hari Esok!

Kepercayaan akan Hari Akhirat mengandung:

1. Apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah dengan tanggungjawab yang
penuh. Bukan tanggungjawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang
selalu melihat kita, walaupun sedang kita berada sendirian. Semuanya akan
kita pertanggungiawabkan kelak di akhirat. Tanggungiawab bukan jawab
yang tanggung.

2. Kepercayaan kepada akhirat meyakinkan kita bahwa apa-apapun per-
aturan atau susunan yang berlaku dalam alam dunia ini tidaklah akan kekal;
semuanya bergantian, semuanya berputar, dan yang kekal hanyalah per-
aturan kekol dari Allah, sampai dunia itu sendiri binasa hancur.

3. Setelah hancur alam yang ini; Tuhan akan menciptakan alam yang lain,
langitnya lain, buminya lain, dan manusia dipanggil buat hidup kembali di
dalam alam yang baru dicipta itu ilan akan ditentukan tempatnya sesudah
penyaringan dan perhitungan amal di dunia.

4. Syurga untuk yang lebih berat amal baiknya. Neraka untuk yang lebih berat
amal jahatnya. Dan semuanya dilakukan dengan adil.

5. Kepercayaan akan Hari Akhirat memberikan satu pandangan khas tentang
menilai bahagia atau celaka manusia. Bukan orang yang hidup mewah
dengan hartabenda, yang gagah berani dan tercapai apa yangdia inginkan,
bukan itu ukuran orang yang jaya. Dan bukan pula karena seorang hidup
susah, rumah gubuk dan menderita yang jadi ukuran untuk menyatakan
bahwa seorang celaka. Tetapi kejayaan yang hakiki adalah pada nilai iman
dan takwa di sisiAllah, di hari kiamat. Yang semulia-mulia kamu di sisiAllah
ialah yang setakwa-takwa kamu kepada Allah. Sebab itu tersimpullah semua
kepada ayat berikutnya:

"Mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan
mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan." (ayat 5).

Berjalan menempuh hidup, di atas jalan Shirofhal Mustaqim, dibimbing
selalu oleh Tuhan, karena dia sendiri memohonkanNya pula, bertemu taufiq
dengan hidayat, sesuai kehendak diri dengan ridha Allah, maka beroleh keja-
yaan yang sejati, menempuh suatu jalan yang Selalu terang benderang, sebab
pelitanya terpasang dalam hati sendiri; pelita iman yang tidak pernah padam.

Sebagai telah kita sebutkan di atas tadi, dari ayat I sampai ayat 5, adalah
memperlakukan permohonan kita di dalam al-Fatihah, memohon diberi pe-
tunjuk jalan yang lurus. Asal ini dipegang, petunjuk jalan yang lurus pasti
tercapai.



Surat AlBoqarah (Ayot 6)

(6) Sesungguhnya orang-orang yang
tidak mau percaya, sama saja atas
mereka, apakah engkau beri Per-
ingatan kepada mereka, atauPun
tidak engkau beri Peringatan,
namun mereka tidaklah akan Per-
caya.

(7) Telah dimeterai oleh Allah atas hati
mereka dan atas pendengaran me-

reka, dan atas penglihatan mereka
ada penutup; dan bagi mereka ada-

lah azab yang besar.
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Kufur

"sesungguhnyo orong'orang yang tidak mau percaya (kafir), soma sajo

atas mereka, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, atoupun tidak

engkau beri penngatan, namun mereka tidaklah akan percayo'" (ayat 6)'

Pada ayat-ayat yang tersebut di atas telah ditunjukkan bahwa orang yang

akan bisa mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa, yaitu orang yang telah

menyediakan dirinya buat percaya. Dia telah membuka hatinya untuk me-

nerima petunjuk itu, sehingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi se-

syarat dapat mereka penuhi sehingga akhirnya beroleh buat meneruskan

dlngan amat; pertama amal beribadat sembahyang kepada Tuhan, kedua amal

muiah hati dan murah tangan memberi kepada sesama manusia' Tetapi orang

yang kafir, sukarlah buat dimasuki oleh petunjuk itu'

Apa arti kafir?
Arti yang asli daripada kufur, dan pembuatnya dinamai kafir, ialah me-

nimbuni atau menyembunyikan, sehingga tidak kelihatan lagi. Disebut didalam

at-Quran sendiri, Surat al-Hadid (Surat 57, ayat 20). Peladang yang menugal-

kan benih, menanamkan benih lalu menimbunnya dengan tanah, sehingga

benih itu terbenam di dalam tanah dinamai orang kuffar'

hujan yong menakjubkan pertumbuhannya itu bogi si

Di sini kita melihat arti yang dalam sekali dari kalimat kufur itu. Yakni

bahwa di dalam hati sanubari itu ada kesediaan buat menerima kebenaran, atau

"Sebogoi
penanam-"
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lebih tegas lagi di dalam hati tiap-tiap manusia itu ada tampang buat mengakui
kebenaran. Tetapi oleh si kafir tampang yang bisa tumbuh dengan baik itu
ditimbunnya, dikemukakan berbagai alasan kebenaran dengan berbagai cara,
namun bagi mereka sama saja; tidak ada yang mereka terima. Mereka telah
mengkafiri suara hati mereka sendiri.

Apa sebab orang menjadi kafir?
Orang menjadi kafir kadang-kadang ialah karena juhud, yaitu meskipun

seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak ke-
benarannya, tetapi oleh karena mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi
diri mereka, maka kebenaran itu mereka tolak. Banyak pemuka Quraisy di
Makkah tidak mau menerima peringatan Nabi Muhammad s.a.w. melarang
mereka menyembah berhala, atau memakan riba, karena keduanya itu amat
bertali dengan kedudukan mereka. Pemuka-pemuka Yahudi diMadinah pun
menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. bukan karena yang
beliau serukan itu tidak benar, melainkan karena hasad atau dengkidan iri hati.
Mengapa seorang Arab mengakui diri menjadi RasulAllah, padahalNabidan
Rasul itu hendaklah dari Bani Israil?

Raja Heraclius di Syam pernah menerima surat dari Rasulullah s.a.w.
mengajaknya memeluk Islam. Karena pandainya utusan yang membawa surat,
hatinya menerima malahan tidak ada sikapnya yang menentang. Tetapi setelah
dikajinya lebih mendalam kalau sekiranya dia masuk Islam, artinya ialah bahwa
kedudukannya sebagai Raja akan terancam, karena dibantah keras oleh
pendeta dan orang-orang besar kerajaan, diapun akhirnya menyatakan tidak
akan menukar agamanya, hanya berkirim ucapan.selamat saja kepada Ra-
sulullah s.a.w. Tetapi Kisra Abruiz (Raja Besar) Persia, demidibacanya surat
yang dikirimkan Nabi kepadanya dengan murka dan kesombongan dia me-
robek surat itu di hadapan utusan, padahal tingkah-laku yang demikian sangat
melanggar sopan-santun kerajaan. Sebab dia memandang sangat tidak pantas
orang Arab yang hina itu berkirim surat kepadanya sebagai orang yang sama
kedudukan, padahal dia raja besar.

Itulah beberapa contoh sikap kekafiran yang telah disambutkan orang
kepada Rasulullah s.a.w. Maka orang-orang yang seperti demikian, sama
sajalah bagi mereka, apakah Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan per-
ingatan kepada mereka, ataupun tidak memberikan peringatan, namun mereka
tidak hendak percaya.

"Telah dicap (dimeterai) oleh Allah atas hati mereka don atas pendengar-
an mereka, dan atas penglihatan mereka ada penutup." (pangkal ayat 7).

Lantaran sikap mereka yang demikian, kesombongan, Juhud (menen-
tang), Inod (keras kepala), maka hati dan pendengaran mereka telah dicap
(dimaterai) oleh Tuhan. Atau telah disegel. Artinya kekafiran itu telah menjadi
sikap hidup mereka. Tidak bisa dirubah lagi.

Lantaran bekas cap itu maka suoan ada tanda di dalamnya yang tidak
dapat dihilangkan lagi. Ibarat kertas yang sudah dicetak padanya huruf, maka
buat dimasukkan lagi cap yang lain di dalamnya, tidaklah berfaedah lagi. Yang
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dapat diberi cap atau cetakan hanyalah kertas yang masih kosong. Atau
pengertian segel atau materai, tidak dapat dibuka lagi oleh siapa juga, laksana

sebuah rumah yang telah disegeloleh Jaksa karena kalah dalam perkara, tidak

bisa dibuka lagi.
Dan pada penglihatan mereka sudah ada penutup. Sebab itu apa juapun

yang diperlihatkan kepada mereka, tidaklah akan nampak oleh mereka lagi.

Pernah juga dikatakan orang bahwa mata itu telah rnemakai kacamata yang

mempunyai warna khusus, misalnya warna hitam. Maka walaupun barang putih

dibawa kepadanya, namun dia akan melihatnya hitam juga. "Dan bagi mereka

adalah azab yang besar." (ujung ayat 7).

Azab kekufuran itu amat besar. Pertama azab dalam kehidupan dunia dan

kedua azab di akhirat kelak.
Penentang-penentang kebenaran itu, karena kufur, yaitu menimbun pe-

rasaan hati yang murni, akan selalu resah gelisah, tidak pernah bersenang diam,

karena sakit hati. Mereka sakit hati karena kedaulatan mereka diganggu oleh

faham yang baru itu. Timbullah benci, dengki, murka, permusuhan dalam hati

mereka. Sebab itu tidur tidak merasa nyenyak, siangnya dipenuhi oleh cem-

buru; mereka selalu didorong-dorong oleh hawanafsu mereka sendiri supaya

bertindak jahat. Kalau perlu membunuhpun mereka mau. Hati mereka ber-

tambah sakit karena apa yang mereka halangi itu bertambah maju juga, dan apa

yang mereka pertahankan bertambah terdesak. Itulah sebabnya maka di

zaman Makkah pemuka musyrikin, yang dipimpin oleh Abu Jahal pernah

membuat permufakatan hendak membunuh Nabi s.a.w., dan di Madinah orang

Yahudi Bani Nadhir nyaris menimpakan batu besar kepada Rasulullah yang

sedang duduk bersandar pada satu dinding dari rumah-rumah mereka.

Dengan demikian dapatlah kita merasai bahwa mereka itu disiksa dan

diazab oleh kekufuran mereka sendiri. Dan akhirnya sampailah ke puncak,

seketika pemuka-pemuka Quraisy 70 orang banyaknya tewas dalam pepe-

rangan Badar dan selebihnya pulang dengan kekalahan. Bahkan paman Nabi

,.u.*. yung jadi pemuka dari kekufuran itu, yaitu Abu Lahab setelah menerima

berita kekalahan di Badar itu, terus mati iengkang di saat itu juga karena sangat

terkejut. Inilah macam-macam azab dunia. Pemuka-pemuka Yahudi di Madi-

nah pun bernasib demikian pula. Ka'ab bin al-Asyrah dibunuh sahabat-sahabat

Rasulullah s.a.w. Bani Quraizhah disapu bersih dan Bani Nadhir diusir habis

dari Madinah.
Abruiz Raja Persia, setelah utusan Rasulullah s.a.w. kembalike Madinah

dan melaporkan kepada beliau bahwa surat beliau dirobek, serta merta beliau

berkata: 
;'Kerajaannya akan robek!" Dia mati dibunuh oleh puteranya sendiri

dan sejak itu kerajaan Bani Sasan hancur dari dalam karena perebutan mah-

kota, sehingga seketika Islam masuk ke sana, mereka tidak dapat bertahan lagi.

yaitu tentaia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abu Waqash di zaman

Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Raja Heraclius pun sekeping demiseke'
ping kerajaannya di Suria direbut oleh Islam, sehingga akhirnyaterpaksa negeri

it, 
"aiu 

tinggalkan, sambil menitikkan airmata dia berkata: "Selamat tinggal

Suria, selamat tinggal yang tidak akan bertemu lagi'"
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Inilah azab dunia yang besar bagi pemuka-pemuka kafir yang menentang
itu. Tentu akan mereka terima juga azab di akhirat yang labih besar.

Sekarang kita ummat pengikut dan penjunjung tinggi cita Muhammad,
dapatlah mengambil pelajaran dari kedua ayat ini. Apabila cita Muhammad yang
sejati ditegakkan, kitapun akan berjumpa pertentangan dengan kekufuran yang
demikian. Hati mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka timbuni, me-
reka sembunyikan, laksana peladang menugalkan biji jagung ke tanah tadi,
sesudah mereka masukkan ke dalam lobang itu, mereka timbuni dari atas.
Tetapijagung akan tumbuh juga kecuali kalau telah mendapat cap sebagaiyang
disebutkan Tuhan dalam wahyu itu. Umpama jagung yang sudah direbus.

Atau dengan tidak kita sadari, kita mengakuidiriorang Islam. Al-Quran kita
baca dan kita lagukan dengan tajwid yang baik, tetapi isinya tidak kita fahamkan
dengan seksama. Lalu datang orang menyerukan kebenaran, supaya kita
benar-benar kembali kepada ajaran Rasul. Hati kecil mengakui kebenaran itu,
tetapi ditolak dengan keras karena diri tersinggung, karena dengki, karena
merasa "dilintasi"; apakah kita akan beroleh bahaya besar pula? Yaitu dicap
hati kita oleh Tuhan dan diselubungi mata kita, sehingga kebenaran tidak
nampak lagi?

Agama Islam telah kita terima dalam keseluruhannya dan telah kita namai
dia agama kita. Ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau
dikatakan dia kafir. Tetapi amal Islam tidak dikerjakannya, dan jika diajak
kepada ajaran Islam dia marah. Apakah ini akan dapat murka Tuhan pula
dengan dicap hati dan pendengarannya? Dan penglihatannya ditutup dan
diselubungi?

Islam |ranya bisa hidup karena selalu adanya da wah. Islam hanya bisa
hidup kalau ahli-ahli fikirnya selalu menggali rahasianya buat dijalankan. Dia
tidak boleh dibiarkan membeku (jumud). Kalau telah jumud dia berarti mati.
Maka orang yang menghidupkannya kembali akan bertemulah dengan rin-
tangan besar, yaitu kekufuran dari orang yang mengakui dirinya Islam sendiri.
Namun, sebagai juga kedua ayat inidiperingatkan kepada NabiMuhammad
s.a.w. bukan buat beliau putusasa, melainkan supaya bekerja lebih giat. Maka
bagi penyambung waris Muhammad, ayat inipun bukan menyebabkan putus-
asa, tetapi buat pendorong semangat. Dan jangan pula salah manafsirkan, lalu
berkata bahwa kalau sudah dicap Allah hati mereka, buat apa lagi da'wah?
Padahal datangnya cap ialah sesudah sikap mereka yang tidak mau percaya.
Bukan cap terlebih dahulu, melainkan pertentangan merekalah yang terlebih
dahulu terjadi.

Sesudah kita ketahui tentang keadaan si kafir yang dimaksud mula-mula
oleh ayat tadi, patut juga kita ketahui siapa yang dikatakan kafir menurut
hukum agama.

Yang dikatakan kafir ialah orang-orang yang tidak mau percaya kepada
adanya Allah. Atau percaya juga dia bahwa Allah ada, tetapi tidak dipercayainya
akan keesaanNya, dipersekutukannya yang lain itu dengan Allah. Atau tidak
percaya akan kedatangan Rasul-rasul dan Nabi-nabi Allah dan tidak percaya
akan kehidupan Hari Akhirat. Tidak percaya akan adanya syurga dan neraka.
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Pendeknya tidak menerima, tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan
jelas yang termaktub dalam Kitab Allah; semuanya itu ditolaknya, setelah
datang kepadanya keterangan yang jelas.

Kita misalkan ada seorang beragama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan
puasa atau sembahyang. Belumlah tentu dia sudah pastimenjadi kafir karena
meninggalkan itu. Tetapi kalau sudah dia menyatakan bahwa sembahyang dan
puasa itu tidak dikerjakannya, karena dia tidak mau percaya akan perintah itu,
meskipun sudah pasti dia patut tahu, sebagai seorang Islam, maka pada waktu
itulah dia boleh disebut kafir.

Lantaran itu maka dibagi-bagiorang-orang yang kafir itu kepada beberapa
tingkat pula; mengeluh terus karena kesusahan, padahal nikmat Allah tetap
juga diterima, tetapi dia lupakan nikmat karena adanya kesusahan. Orang ini
telah mendekati pintu kufur.

Tahu akan kebenaran tetapitidak mau mengakuinya; ialah corak kafir yang

terbanyak di zaman Nabi s.a.w. Adapun kafir di zaman kita ini, yang hampir
sama dengan itu ialah orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu hanya

agama untuk orang Arab, bukan untuk bangsa lain. Atau berkata bahwa agama
itu hanya untuk ibadat kepada Allah saja, sedang peraturan-peraturan Islam
yang mengenai masyarakat, tidaklah sesuai lagi dengan zaman, wajib dirobek
samasekali. Tetapi kalau mereka masih tetap mengakui kebaikan peraturan-
peraturan itu, dan kitapun jangan berhenti berusaha buat menjalankannya,
belum dapat dipastikan kekufurannya. Misalnya juga tentang larangan riba
dalam al-Quran; al-Quran sudah melarang riba dengan nyata-nyata, padahal di
zaman sekarang seluruh dunia menjalankan ekonomi dengan memakai Bank,
yang tidak dapat dipisahkan dengan riba. Maka kalau ada orang yang berkata,
bahwa peraturan al-Quran tentang riba itu sudah kolot, kita tidak percaya
bahwa dia akan dapat menyusun ekonomi kita. Orang ini sudah terancam oleh
kekafiran. Tetapi kalau dia berkata: "Pengaruh Yahudi terlalu besar kepada
ekonomi dunia ini, sehingga kita Ummat Islam terpaksa memakai sistem
ekonomi dengan riba itu, dan belum dapat berbuat lain." belum dapat orangitu
dituduh kafir.

Ada lagi semacam kafir, yaitu tidak mau tahu apa kebenaran itu dan tidak
perduli, tidak cinta. Tiap-tiap diseru kepada kebenaran, tiap itu pula dia
menjauh. Terdengar seruan ditutupnya telinganya, nampak kebenaran di-
picingkannya matanya. Sebab matanya sudah tidak dibiasakannya menentang
cahaya kebenaran itu, maka silaulah dia bila bertemu dengan dia.

Ada lagi karena tidak ada perhatian samasekali ke jurusan itu. Yang
diketahuinya hanyalah asal perut berisi, asal selera lepas, asal dapat hidup.
Kekafiran seperti ini terdapat pada ummat yang bufo ogama,yangjarang sekali

mendapat penerangan atau da'wah. Kafir karena bodoh ini masih dapat di-
ikhtiarkan memperbaiki dengan banyaknya da'wah agama. Negeri-negeri yang
seperti ini adalah tanah yang subur buat menghabiskan Islam dari tempat itu,
dan menggantinya dengan agama lain yang kuat. memberi makan dan membagi-
bagi beras!
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Dan sebagian dari manusia ada
yang berkata: "Kami percaya ke-
pada Allah dan Hari Kemudian",
padahal tidaklah mereka itu
orang-orang yang beriman.

(9) Hendak mereka coba memper-
dayakan Allah dan orang-orang
yang beriman, padahal tidak-
lah yang mereka perdayakan, ke-
cuali diri mereka sendiri, dan ti-
daklah mereka rasakan.

(10) Di dalam hati mereka ada penya-
kit, maka menambahlah Allah
akan penyakit (lain). Dan untuk
mereka adalah azab yang pedih
dari sebab mereka telah berdusta.

(1 1) Dan apabila dikatakan kepada me-
reka: "Janganlah kamu berbuat
kerusakan di bumi", mereka ja-
wab: "Tidak lain kerja kamihanya-
lah berbuat perbaikan."

(12) Ketahuilah, bahwa sesungguhnya-
lah mereka itu perusak-perusak,
akan tetapi mereka tidak sadar.

(13) Dan apabila dikatakan orang ke-
pada mereka: "Berimanlah seba-
gaimana telah beriman manusia
(lain)", mereka jawab: "Apakah
kami akan beriman sebagaimana
beriniannya orang-orang yang bo-
doh-bodoh itu?" Ketahuilah, se-
sungguhnya mereka itulah yang
bodoh-bodoh, akan tetapi mereka
tidak tahu.

,/r.. /. au 2 )z z 3 t/ 2

l.l\, t b\ VY' J;L- c ql)t d t
z >) ) zz

64*i. iut;9t- .. ,l ..

z ) z ot z/t )z , a-2..., ) z)
ig,xq[,9 lr; l; ., -i.li_e 

^ft 
I ;yrai

. ,, j,..,t.t1.-=
C.D Arr-:. trFJil Yl

b'. / ,z )z -))t zz tt /a ,,

tV,,/ ^'illfrFi/V,*i

,7,-.t.)z>2./zz

.r-.rYf .-i lrJ.-iY 
'.ty 

lilr
2 ' . i .r r-. zi .-22

$ Jr,:!a..j4 UIIrE

e'r"'431
t ))nz i

JIJ^i)

r:K,\:?G'tl3riJ. -J .?
. 2l- ,

t,

f
( \r )

,i-aliu, ;f\at 'qE$t:
L

*l;tiAr ir.-s iiir;6

, ,a _zt

r*! Yt

z )zrz a -.. -zz2-tr rrair-t*,-Y;(f ,,qi".Jf 
d {,rl



Surot Al-Boqarah (Ayat 8 9)

Nifaq
I'

"Dan sebagian dari manusio ada yang berkota: Kami percaya kepado
Allah don Hari Kemudian, podahal tidaklah mereka itu orang-orang yang
beriman." (ayat 8).

Sudah dibicarakan pada ayat yang lalu tentang orang yang kafir. Orang
yang dengan tegas telah menyatakan bahwa dia tidak percaya. Betapapun
mereka diajak diberi peringatan ancaman azab kehancuran di dunia dan siksa
neraka di akhirat, mereka tidak akan mau karena hati mereka sudah dicap.
Dengan hanya dua ayat saja hal itu sudah selesai. Tetapi mulai ayat 8 ini sampai
ayat 20 akan dibicarakan yang lebih sulit daripada kufur, yaitu orang yang
berlain apa yang diucapkannya dengan mulutnya dengan pendirian hatinya
yang sebenarnya. Sifat ini bernama nit'aq dan pelakunya bernama munat'ik.
Mereka berkata dengan mulut bahwa mereka percaya; mereka percaya kepada
Allah, percaya akan Hari Kemudian, tetapi yang sebenarnya adalah mereka itu
orang-orang yang tidak percaya.

Inilah macam manusia yang ketiga; yang pertama tadi percaya hatinya,
percaya mulutnya dan percaya perbuatannya, tegasnya dibuktikan keper-
cayaan hatinya itu oleh perbuatannya. Itulah orang Mu'min.

Yang kedua tidak mau percaya; hatinya tidak percaya, mulutnya menen-
tang dan perbuatannya melawan. Itulah orang yang disebut Kafir.

Tetapi yang ketiga ini menjadi golongan yang pecah di antara hatinya
dengan mulutnya.

Mulutnya mengakui percaya, tetapi hatinya tidak, dan pada perbuatannya
lebih terbukti lagi bahwa pengakuan mulutnya tidak sesuai dengan apa yang
tersimpan di hati. Sebab meskipun orang.memaksa-maksa dirinya berbuat
suatu perbuatan yang hanya diakui oleh mulut, padahal tidak dari hati, maka
tidaklah akan lama dia dapat mengerjakan pekerjaan itu. Laksana seorang
menantu yang segan kepada mertuanya, lalu diapun pergi sembahyang maghrib
ke langgar yang terdekat beberapa hari setelah dia kawin, padahal dia tidak
biasa mengerjakan sembahyang. Beberapa minggu kemudian diapun berhenti,
sebab ke langgar itu tidak dari hatinya.

Kalimat munalik atau nilaq itu asal artinya ialah lobang tempat bersem-
bunyi di bawah tanah. Lobang perlindungan dari bahaya udara, disebut no/oq.
Dari sinilah diambil arti dari orang yang menyembunyikan keadaan yang

sebenarnya, sebagai suatu pengicuhan atau penipuan.

"Hendak mereka coba memperdayakan Alloh dan orang-orang yang
beriman." (pangkal ayat 9). Dengan mulut yang manis, kecindan yang murah,
berlagak sebagai orang yang jujur, pura-pura sebagai orang yang beriman, fasih
lidah berkata-kata, dihias dengan sabda Tuhan, sabda Rasul, supaya orang
percaya bahwa dia bersungguh-sungguh. "Padahal tidaklah yang mereka
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percayakan, kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka rasakon. " (ujung
ayat 9).

Sikap pura-pura itu sudah nyata tidak dapat memperdayakan Allah; nis-
caya Tuhan Allah tidak dapat dikicuh. Mungkin sesama manusia dapat tertipu
sementara tetapi akan berapalah lamanya? Tidaklah lama masanya mereka
akan dapat melakukan berpura-pura itu, akhirnya kedok yang menutup muka
mereka itu akan terbuka juga. Mereka hendak memperdayakan Allah dan
orang yang beriman padahal dengan tidak mereka sadari, mereka telah mem-
perdayakan diri mereka sendiri.

"Di dalam hati mereka ada penyakif." (pangkal ayat 10). Pokok penyakit
yang terutama di dalam hati mereka pada mulanya ialah karena pantang
kelintasan, merasa diri lebih pintar. Kedudukan rasa terdesak, yang dilawan
terasa lebih kuat, inilah penyakit ingin tinggi sekepala, tetapi tidak mau me-
ngaku terusterang. Akan nyata-nyata menolak, takut akan terpisah dari orang
banyak. Itulah yang menyebabkan sikap zahir dengan sikap batin menjadi
pecah, akhirnya " meka menambahlah Allah akan penyakit mereka," penyakit
dengki, penyakit hati busuk, penyakit penyalah terima. Tiap orang bercakap
terasa diri sendirijuga yang kena, karena meskipun telah mengambil muka kian
ke mari, namun dalam hati sendiri ada juga keinsafan bahwa orang tidak
percaya. "Dan untuk mereka azab yang pedih, dari sebab mereka telah
berdusta." (ujung ayat 10).

Azab yang paling pedih yang mereka rasai ialah lantaran dusta mereka
sendiri. Tiap berkata jarang yang benar. Kaum munafik itu mengatakan percaya
kepada Allah dan HariAkhirat; bahwa Allah ada dan HariAkhirat pastiterjadi,
adalah benar. Tetapi karena sikap hidup selalu menyatakan bahwa mereka
bukan orang yang beriman kepada Allah dan tidak ada buktiperbuatan yang
menunjukkan bahwa kedua hal itu benar-benar keyakinannya, kian lama
nampak jugalah dustanya. Orangpun akhirnya sama tahu, dan orangpun akhir-
akhirnya dapat pula mengatur sikap menghadapi orang yang seperti ini. Mereka
telah disiksa oleh dusta mereka sendiri. Apa saja yang mereka kerjakan menjadi
serba salah.

Mereka sendiripun sudah tahu bahwa orang tidak percaya lagi, sebab
sudah lancung ke ujian. Duduk dalam majlis ramai, kalau orang berkata-kata,
mereka menjadi salah terima saja, sebab perkataan yang terhadap soal lain,
mereka sangka menyindir mereka juga. Jiwa mereka menjadi kerdil.

Beginilah digambarkan jiwa orang munafik diMadinah seketika Islam mulai
berkembang di sana. Kaum munafik itu dua corak. Pertama munafik dari
kalangan orang Yahudi, yang kian lama kian merasa bahwa mereka telah
terdesak, padahal selama ini merekalah yang jadi fuon di Madinah, karena
kehidupan mereka lebih makmur dari penduduk Arab asli, dan merasa lebih
pintar. Kian lama kian mereka rasakan bahwa kekuasaan NabiMuhammad dan
kebebasan Islam kian naik, dan mereka kian terdesak ke tepi. Mereka inilah
yang mengatakan kami percaya kepada Allah dan percaya kepada HariAkhi-
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rat, tetapi sudah disengaja buat tidak menyebut bahwa merekapun percaya

kepada Kerasulan Muhammad dan Wahyu al-Quran.
Munafik kedua ialah orang Arab Madinah sendiri, yang dipirnpin oleh

Abdullah bin Ubai, sebelum Nabi datang, dialah yang dipandang sebagai
pemuka masyarakat Arab Madinah yang terdiri dari persukuan Aus dan
Khazraj. Tetapi sedatang Nabi s.a.w. dia kian lama ditinggalkan orang, sebab
kian nyata bahwa dia tidak jujur. Kerjanya dimana duduk hanya mencemuh dan
memperenteng keperibadian Nabi s.a.w.

Tetapi akan menentang berhadapan tidak pula berani, karena takut dia

akan disisihkan orang. Beginilah gambaran umum dari golongan munafik pada

masa itu.

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu berbuat
kerusakan di bumi", mereka iawab: "Tidak lain keria kami, hanyalah berbuat
kebaikan." (ayat 11).

Dengan lempar batu sembunyi tangan mereka berusaha menghalang-
halangi perbaikan, pembangunan rohani dan jasmani yang sedang dijalankan
oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Hati mereka sakit melihatnya, lalu

mereka buat sikap lain secara sembunyi untuk menentang perbaikan itu. Kalau
ditegur secara baik, jangan begitu, mereka jawab bahwa maksud mereka adalah

baik. Mereka mencarijalan perbaikan atau jalan yang damai. Lidah yang tidak
bertulang pandai saja menyusun kata yang elok-elok bunyinya, padahal kosong
isinya.

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya mereka itu perusak'perusak, akan
tetapi mereka tidak sadlr." (ayat 12).

Dengan cara diam-diam munafik Yahudi telah mencari daya-upaya bagai-

mana supaya segala rencana Nabi kandas. Orang-orang Arab dusun yang

belum ada kepercayaan, kalau datang ke Madinah, kalau ada kesempatan,
mereka bisiki, mencemuhkan Islam. Padahal sejak Nabidatang ke Madinah,

telah diikat janji akan hidup berdampingan secara damai. Mereka tidak sadar

bahwa perbuatan mereka itu merusak dan berbahaya, terutama kepada kedu-

dukan mereka sendiri, sebab Islam tidak akan lemah tetapi akan bertambah
kuat. Kalau ditanyakan, mereka menyatakan bahwa maksud mereka baik,
mencari jalan damai. Jelaslah bahwa perbuatan mereka yang amat berbahaya
itu tidak mereka sadari, karena hawanafsu belaka. Nafsu yang pantang keren-

dahan. Kalau mereka berpegang benar-benar dengan agama mereka, agama
Yahudi, tidaklah mungkin mereka akan berbuat demikian. Tetapi setelah

agama menjadi satu macam Ta'ashshub, membela golongan, walaupun dengan
jalan yang salah, tidaklah mereka sadari lagi apa akibat daripekerjaan mereka
itu. Dan dalam hal ini kadang-kadang mereka berkumpul jadi satu dengan
munafik golongan Abdullah bin Ubai. Ayat inisudah menegaskan: AloI Ketahui-
lah! Sesungguhnya mereka itu perusak-perusak semua. Tetapi mereka tidak
sadar. Ayat ini telah membayangkan apa yang akan kejadian di belakang, yang
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akan membawa celaka bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadariakibat
di belakang.

Nampak di sini bahwa yang salah ialah pimpinan yang cerdik, yang
memikirkan lebih jauh di antara mereka.

Ayat yang selanjutnya menunjukkan benar-benar bagaimana isi jiwa me-
reka yang sebenarnya, sehingga timbul perangai munafik itu.

"Dan apabila dikatakan orang kepada mereka: "Berimanlah sebogai-
mana telah beriman manusia (lain)", mereka jawob: "Apakah kami akan
beriman sebagaimona berimannya orong-orang yang bodoh-bodoh itu?,, Ke-
tahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang bodoh-bodoh, akan tetapi
mereka tidak tahu." (ayat 13).

Inilah rahasia pokok. Merasa diri lebih pintar. Merasa diri turun derajat
kalau mengakui percaya kepada Rasul, sebab awak orang berkedudukan tinggi
selama ini, baik pemuka-pemuka Yahudiatau Abdullah bin Ubai dan pengikut-
nya. Mereka memandang bahwa orang-orang yang telah menyatakan Iman
kepada Rasulullah itu bukanlah dari golongan orang-orang yang terpandang
dalam masyarakat selama ini: Apa mereka tahu! Anak-anak kemaren! Belum
ada kedudukan mereka dalam masyarakat!

Mereka tidak hendak menilai apa.artinya beriman, yang mereka nilai hanya
kedudukan dari orang-orang yang telah menyatakan iman. Mereka pandang
bahwa orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu hanyalah orang
bodoh-bodoh, sedang mereka orang pintar-pintar, lebih banyak mengerti soal
agama, sebab mereka mempunyai Kitab Taurat.

Kesombongan beginilah di zaman dahulukala yang menyebabkan ummat
Nabi Nuh menentang Nabi Nuh. Mereka merasa pakaian mereka kotor kalau
duduk bersama-sama dengan orang-orang yang telah percaya lebih dahulu
kepada Nabi Nuh. Maka bagi kaum munafik Yahudi ini kepintaran mereka
dalam soal agama tidak lagiuntuk diamalkan, tetapi untuk dimegahkan. Tetapi
mereka sendiri tidak dapat bertindak apa-apa. Di antara mereka sama mereka
pecah pula, sebab hendak atas mengatasi kepintaran. Lantaran sikap jiwa yang
demikian, apakah yang dapat mereka perbuat selain dari mencemuh? Segala
yang dikerjakan orang salah semua. Tetapimereka sendiritidak dapat berbuat
apa-apa.

Kadang-kadang tentu keluar perkataan mereka mencela peribadi orang.
Misalnya mereka katakan ajaran Muhammad itu ada juga baiknya. Sayangnya
pengikutnya banyak si anu dan si fulan. Padahal misalnya orang-orang yang
mereka cela dan mereka hinakan itu keluar dan mereka masuk, merekapun
tidak akart dapat berbuat apa-apa selain daripada mengemukakan rencana-
rencana dan rancangan, tetapi orang lain yang disuruh mengerjakan. Karena
mereka sendiri tidak mempunyai kesanggupan. Mereka mencap semua orang
bodoh, tetapi mereka tidak mengerti akan kebodohan mereka sendiri.

Analisa atau pengupasan jiwa seperti ini ditinggalkan oleh al-Quran untuk
kita, supaya kita ummat yang datang di belakang dapat pula mengambil
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pedoman. Di kalangan kitapun kadang-kadang dengan tidak disadari timbul
pula penyakit jiwa yang semacam ini, dari orang-orang yang menyebut dirinya
alim dalam hal agama atau sarjana dalam ilmu pengetahuan.

Pengetahuan mereka tentang macam kitab atau textbook thinking mere-
ka, dijadikan ukuran untuk menghambat kemajuan berfikir.

Mereka hanya taqlid kepada yang tertulis dalam kitab, tetapimereka tidak
meninjau bagaimana perkembangan yang baru dalam masyarakat. Sebab itu
mereka menjadi munafik. Munafik dengan jiwa yang sakit.
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(14) Dan apabila mereka berjumpa de-
ngan orang-orang yang beriman,
mereka berkata: "Kami ini telah
beriman", dan apabila mereka te-
lah bersendirian dengan syaitan-
syaitan mereka, mereka katakan:
"Sesungguhnya kami adalah (te-
tap) bersama kamu, kami ini ha-
nyalah mengolok-olokkan mereka
itu."

(15) Allahlah yang akan memperolok-
olokkan mereka dan akan mem-
perpanjang mereka di dalam kese-
satan mereka resah gelisah.

(16) Mereka itulah orang-orang yang
telah membeli kesesatan dengan
petunjuk; sebab itu tidaklah ber-
laba perniagaan mereka dan tidak-
lah mereka dapat pimpinan.

Perumpamaan mereka adalah lak-
sana orang yang menyalakan api;
maka tatkala api itu menerangi
apa yang di sekelilingnya, dihilang-
kan Allahlah cahaya mereka, dan
Dia biarkan mereka di dalam ge-

lap-gulita tidak melihat.

(17)
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(20)

Atau seperti hujan lebat dari
langit, yang padanya ada gelap-
gulita, guruh dan kilat, mereka
sumbatkan jari mereka ke dalam
telinga mereka dari (mendengar)
suara petir, takut mati. Tetapi
Allah mengepung orang-orang
yang kafir.

Nyarislah kilat itu menyambar
penglihatan mereka; tiap-tiap (ki-
lat) menerangi mereka, mereka-
pun berjalan padanya, dan apabila
telah gelap atas mereka, mereka-
pun berhenti. Dan jikalau Allah
menghendaki, niscaya Dia hilang-
kan pendengaran mereka dan
penglihatan mereka; sesungguh-
nya Allah atas tiap-tiaP sesuatu
adalah Maha Kuasa.
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"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yangberiman, me'
reka berkata: " Kami ini telah beriman" , dan apabila mereka telah bersendirian
dengan syaitan-syaitan mereka, mereka katakan: "Sesungguhnya kami ada-
lah (tetap) bersama kamu, kami ini hanyalah mengolok-olokkan mereka itu."
(ayat 14).

Inilah kelanjutan dariperangai munafik; bila berhadapan mulutnya manis,
bila di belakang lain bicara. Apa sebab jadi besini? Tidak lain adalah karena
kelemahan jiwa, sebab itu takut menghadapi kenyataan. Kepada oring-orang
yang telah beriman mereka mengaku telah beriman, dan bila bertemu dengan
teman-teman mereka yang sama-sama jadisyaitan, atau ketua-ketua yang telah
berfikiran sebagai syaitan, mereka takut didakwa, mengapa telah berubah
pendiriam Mengapa telah ikut-ikut pula seperjalanan dengan orang-orang yang
telah sesat itu? Mudah saja mereka menjawab bahwa pendirian mereka tetap,
tidak berubah. Mereka itu mencampuri orang-orang yang telah menjadi pe-

ngikut Muhammad itu hanya siosot saja, sebagai olok'olok. Namun pendirian
yang asli, mempertahankan yang lama tidaklah mau mereka merubahnya.
Karena kalau tidak pandai kita menyesuaikan diri tentu akhirnya kita tidak
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dapat mengetahui rahasia lawan kita. Beginilah kira-kira susun kata mereka
menjawab jika syoifon-syaitan mereka bertanya. Sedang di segala zaman
jawaban yang seperti ini, dari orang yangiiwanya telah pecah, hampirsama saja,

hanya susunannya berbeda sedikit-sedikit.
Mereka merasa telah menang, sebab dapat memperolok-olokkan orang

yang beriman. Padahal bagaimana yang sebenarnya?

'Allahlah yong akan memperolok'olokkan mereka dan akan memper-
panjang mgreka di dalam kesesatan, mereka resah gelisah." (ayat 15).

Di ayat 9 tadi dikatakan bahwa mereka mencoba memperdayakan Allah
dan orang yang beriman, padahal diri merekalah yang mereka perdayakan
sedang mereka tidak merasa. Sekarang mereka mengaku pula bahwa orang-
orang yang beriman itu mereka perolok-olokkan, padahal merekalah yang telah

diperolok-olokkan Allah, dan merekapun tidak sadar. Yang mereka perolok-
olokkan itu siapa? Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mem-
punyai seorang pemimpin besar yang disokong oleh Wahyu. Sandaran mereka
yang diperolok-olokkan itu ialah Allah. Orang mempunyai rencana besar,
rencana langit. Itulah yang mereka permainkan. Hasilnya bagaimana?

Merekalah jadinya yang diperolok-olokkan Tuhan, dan kesesatan itu di-
perpanjang, sehingga mereka tidak sadar samasekali. Mereka menjadi tidak
tentu rebah tegak, ke hilir ke mudik tidak menentu, resah gelisah, serba salah,

sebab hanya mengambil muka ke sana, menarik hati ke mari.
Ketika engku-engku lebai belajar Tafsir al-Quran karangan al-Baidhawi

yang telah ditulis dalam bahasa Melayu Kuno, kalimat Ya'mahun diartikan

hundang-hundek mereko itu. Maka bertanyalah penulis "Tafsir" ini kepada
ayah pe-nulis, syaikh Dokter Abdulkarim Amrullah apa arti yang -tepat dari
iundang hundek itu. Beliau menjawab: "Sebagai ulat kena kencing!" Melonjak
ke sana, melonjak ke mari, telah banyak yang dikejarkan, tetapi hatitidak puas,

sebab hati kecil yang di dalam itupun masih bersuara terus mengakui bahwa
yang dikerjakan itu memang salah, tetapi tidak mempunyai upaya buat mele'
paskan diridari dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan Allah memperpanjang
mereka di dalam kesesatan.

"Mereka itulah orang'orang yang telah membeli kesesofon dengan pe'

tunjuk." (panskal ayat 16).

Artinya, bahwa Nabi s.a.w. telah datang membawakan hudon, petunjuk.

Hati kecil mereka sebagai insan yang berakal mengakui bahwa petunjuk Tuhan
yang dibawa Nabi itu adalah benar, tidak dapat dibantah. Tetapikarena rayuan
hawanafsu dan perdayaan syaitan-syaitan halus dan syaitan kasar, terjadilah
perjuangan batin. Akan ikutilah kepada petunjuk itu atau akan tetap dalam

kesesatan? Rupanya menanglah hawanafsu dan syaitan, kalahlah jiwa murni

karena kelemahan diri. Lalu diadakanlah pertukaran (barter);badan, petunjuk,

diserahkannya kepada orang lain, dan dhalalah, kesesatan, diambilnya buat
dirinya. 'Sebob itu tidoklah berlabo perniagoan mereka." Awak sudah
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payah, resah gelisah siang dan malam "berniaga" pendirian; disangka gelas

berlaba, rupanya pokok tua yang termakan.
Kalau sekiranya mereka lihatlah wajah mereka dalam kaca padawaktu itu,

tentu akan nampaklah kening yang telah mulaiberkerut dan muka yangselalu
kusut, sebab hatiyang selalu gelisah. Kadang-kadang timbul pertanyaan dalam
hati apa hasilnya yang telah aku kerjakan. Usiaku telah habis, tenagaku telah
punah, aku halangi kebenaran dalam pertumbuhannya namun dia berkembang
juga, dan aku sendiri tidak tentu rebah tegaknya. Orang aku olok-olokkan dan
aku cemuhkan, namun dia langsung juga, sedang aku hanya berdiridi tepijalan.
Aku menggonggong laksana anjing menggonggong terhadap kafilah lalu tengah
malam, namun gonggongku hilang dalam suasana malam dan kafilah itu jalan

terus.
"Dan tidokloh mereka dapot pimpinon" (ujung ayat 16).

Bagaimana mereka akan dapat'pimpinan? Padahal pimpinan itulah yang
mereka tentang selama ini? Padahal Muhammad s.a.w. itulah yang pimpinan.
Lain dari itu tidak ada pimpinan lagi. Dan kebenaran hanya satu, di luar
kebenaran adalah batil. Kalau mengelak daripimpinan Wahyu, akan mengambil
juga pimpinan yang lain, yaitu pimpinan untuk terus sesat. Itulah pimpinan
syaitan.

"Perumwmaan mereka adalah laksana orang yang menyalakan api."
(pangkal ayat 17).

Mengapa api mereka nyalakan? Ialah karena mereka mengharap men-
dapat terang dari cahaya api itu: "Mako tatkala api itu telah menerangi apa
yang di sekelilingnya, dihilongkan Allahlah cahaya mereka."

Api telah mereka nyalakan dan telah menggejolak naik dan yang di
sekelilingnya telah diberinya cahaya, tetapimata mereka sendiri tidak melihat
lagi, oleh karena telah silau oleh cahaya api itu.

"Dan Dia biarkan mereka di dalam gelap-gulito, tidok melihat." (ujung

ayat l7).
Alangkah tepatnya perumpamaan Tuhan ini. Mereka diumpamakan de-

ngan orang yang membuat unggun inginkan api, mengharap nyala dan cahaya-
nya. Artinya bahwa keinginan akan cahaya terang itu memang ada juga.

Sebelum Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan Risalatnya dalam kalangan
Yahudi ada pengharapan, menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, yang

mereka namai Messios. Mereka selalu membanggakan kepada orang Arab
Madinah bahwa Taurat ada menyebutkan bahwa mereka akan kedatangan
Nabi lagi. Sekarang Nabi itu telah datang, atau apitelah nyala. Apiyang telah
lama mereka harapkan. Tetapi setelah api nyala, yang di sekelilingnya menda-

iat terang. Arab Madinah yang dahulunya dihinakan oleh Yahudi, dikatakan
orang-orang Ummi, orang-orang yang tidak cerdas, telah menyambut nyalaapi
itu dengan segala sukacita dan mereka telah mendapat cahayanya dan nyala-
nya. Tetapi orang-orangYahudi itu kehilangan cahaya itu, walaupun api unggun
ada di hadapan rumah mereka sendiri. Bertambah nyala api itu, mereka
bertambah gelap-gulita dan tidak melihat apa-apa.
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Mengapa setelah unggun menyalakan api, mereka jadi gelap-gulita dan

mata mereka menjadi silau? Datang jawabnya pada ayat yang berikut:

"Tuli,Iagi bisu, logi buta." (pangkalayat 18). i

Meskipun telinga mendengar, mulut dan mata bisa melihat, tetapikalau
pancaindeia yang lahir itu telah putus hubungannya dengan batin, samalah

artinya dengan tuli, bisu dan buta. Mengapa mereka menjadituli, bisu dan buta?

Batin mereka telah ditutup oleh suatu pendirian salah yang telah ditetapkan,

intisari agama Yahudi ajaran asli NabiMusa telah hilang, dan yang tinggal hanya

bingkai dan bangkai. Mereka bertahan pada huruthuruf, tetapimereka tidak

perduli lagipada isinya. Mereka menyangka mereka lebih didalam segala hal,

padahal karena menyangka lebih itulah mereka menjadi serba kurang.

"Maka tidaklah mereka (dapat) kembali logi. " (ujung ayat 18).

Sebab langkah salah yang telah dimulai dari bermula telah membawa

mereka masuk jurang. Apabila kendaraan telah menuju masuk jurang, tidak

ada lagi kekuatan yang sanggup mengembalikannya ke tempat yang datar.

Tujuannya sudah pasti ialah kehancuran
Di ayat ini dimisalkan laksana orang yang menghidupkan api mengharap-

kan nyala dan cahayanya. Tetapi ada lagi yang seperti mengharapkan hujan

turun, agar mendap.at kesuburan:

" At au seper t i hu i an lebot dari langit, y ang padany a oda gelap gulit a, guruh

dan kilat." (pangkal ayat 19).

Hujan artinya ialah kesuburan sesudah kering, kemakmuran sesudah

kemarau. Peladang-peladang telah lama sekali menunggu hujan turun, agar

sawah ladang mereka memberikan hasil yang baik kembali. Tetapihujan lebat

itu datangnya adalah dengan dahsyat; pertama langit jadigelap oleh tebalnya

awan dan mendung. Setelah awan itu sangat berat, lebih dahulu akan ter-

dengarlah guruh dan petir, dan kilatpun sambung-menyambung; ngeri rasanya.

"Mereka sumbatkan jari-jari mereka ke dalom telinga mereka dari (men-

dengar) suaro petir, karena takut mati."

Mereka mengharapkan hujan turun, tetapi mereka takut oleh mendung
gelapnya, takut suara guruhnya dan cahaya kilat, dan petirnya yang sambung-

menyambung di udara. Padahal tiap-tiap hujan lebat sebagaipenutup kemarau
panjang, mestilah diiringi oleh gelap, guruh kilat dan petir. Kebenaran llahiakan
tegak di alam. Kebenaran itu adalah laksana hujan. Untuk mengelu'elukan

dalangnya mestilah gelap dahulu. Yang menggelapkan itu bukan kutuk laknat,

tetapi karena bumi itu dilindungi oleh air yang akan turun. Dan guruh berbunyi

mendayu dan menggarang; artinya peringatan-peringatan yang keras sering

dengan kedatangan hidayat llahi. Suara Rasuls.a.w. akan keras laksana guruh

membanteras adat lama pusaka usang, taqlid dan berkeras mempertahankan
pusaka nenek-moyang. Kadang-kadang memancar kilatan api kemurkaan dan

in.u-u.r. siapa yang mengikut kebenaran, mari ke mari, iringkan daku menuju

syurga. Tetapi siapa yang menentang, sengsaralah yang menunggunya dan
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neraka. Bila kehendak Tuhan akan ditegakkan, semua orang wajib patuh.
Pangkat dan kebesaran dunia, kekayaan yang berlimpah-limpah tidaklah akan
menolong. Yang mulia di sisiAllah hanyalah orang yang takwa. Tuhan tidak
menghitung berapa penghasilanmu sebulan, berapa orang gajianmu, berapa
bidang tanahmu. Tuhan hanya menghitung amalmu. Pendirian yang palsu tidak
laku lagi, yang laku hanyalah ikhlas. Harta dunia dan anak yang selama ini
menjadi kebanggaan bagimu, kalau dirimu tidak engkau sediakan untuk men-
junjung tinggi kehendak Allah, maka semuanya itu akan menjadi fitnah bagimu.
Engkau akan kembali ke Tuhan, engkau akan dibangkitkan kembalisesudah
mati dan akan diperhitungkan amalmu selama hidup. Diakhirat harta kekayaan
duniamu tidaklah akan menolong. Dan tidak ada orang yang akan membelamu.
Pembelaan hanyalah amalan sendiri.

Perkataan seperti ini adalah gelap bagi orang yang bertahan pada ke-
megahan dunia, meskipun bagi orang mu'min membawa gembira, sebab hujan
pasti turun. Perkataan seperti ini bagi orang yang memang bertahan pada
kebatilan memang laksana guruh yang bunyinya menakutkan, atau laksana
kilat dan petir yang memancarkan api. Oleh karena takutnya mereka kepada
penghantar-penghantar hujan itu, tidaklah mereka gembira menunggu hujan,
tetapi mereka tutup lubang telinga dengan jari, supaya guruh dan petir itu
jangan terdengar, sebab semua mereka pandang ancaman maut bagi mereka.
Mereka takut mati, mereka tidak mau bercerai dengan kehidupan lama yang
mereka pegang teguh itu. Mereka tidak mau berpisah dengan benda yang
mereka junjung sebagai menjunjung Tuhan.

Sebagai tersebut dalam Surat at-Taubah ayat 24, barangsiapa yang benar-
benar mengharapkan petunjuk Allah, hendaklah sanggup menanggalkan cinta
dari ayah, ibu, anak, isteri, kawan, saudara, keluarga, harta, perniagaan karena
takut rugi, rumah tempat tinggal, dan bulatkan cinta kepada Allah dan Rasul.
Kalau tidak mau begitu, maka awaslah, karena hukum Tuhan pasti datang.
Niscaya orang yang munafik takut mendengar ayat ini. Niscaya mereka sum-
batkan jari mereka ke dalam telinga supaya jangan mendengar perkataan
demikian. Mereka pandang itu laksana petir; mereka takut mati. "retopiAllah
mengepung orang-orang yang kafir." (ujung ayat l9).

Allah mengepung mereka dari segala penjuru.
Ainal mafarr? Ke mana mereka akan lari?

"Nyarisloh kilat itu menyambar penglihatan mereka." (pangkal ayat 20).
Oleh karena mereka meraba-raba di dalam gelap, terutama kegelapan jiwa,
maka kilat yang sambung-menyambung yang mereka takuti itu nyarislah
membawa celaka mereka sendiri. Demikianlah, bagi orang mu'min kilat itu
tidak apa-apa. Mereka tahan melihat guruhnya dan melihat pancaran apinya
yang hebat itu, tetapi si munafik menjadi kebingungan karena tidak tentu jalan
yang akan ditempuh. "Tiap-tiap kilat menerangi mereka, merekapun berjalan
padanya." Mereka angsur melangkah ke muka selangkah, tetapi takut tidak
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juga hilang: "Dan apabila telah gelap atas mereka, merekapun berhenti."
Perjalanan tidak diteruskan lagi, karena mereka hanya meraba-raba dan me-
rumbu-rumbu, sebab pelita yang terang tidak ada didalam dada mereka, yaitu
pelita iman. "Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia hildngkan pen-
denEaran mereka dan penglihatan mereka." Artinya, sia-sia penglihatan dan
pendengaran yang masih ada pada mereka, mudah sajalah bagiAllah meng-
hilangkannya samasekali, sehingga tammatlah riwayat hidup mereka didalam
kekufuran dan kesesatan, tersebab daripada sikap jiwa yang pada mulanya
rasJu-ragu, lalu mengambil jalan yang salah, lalu kepadaman suluh: "Sesungguh-
nya Allah atas tiap-tiap sesuotu, adalah Maha Kuasa." (ujung ayat 20).

Sebab itu berlindunglah kepadaNya dari bahaya yang demikian.

Ada beberapa kesan yang kita dapat setelah kita renungkan ayat-ayat ini.
Dengan 20 buah ayat permulaan al-Baqarah diberikanlah jawaban atas per-
mohonan kita kepada Tuhan agar ditunjukijalanyang lurus, jalan orang yang
diberi nikmat, jangan jalan yang dimurkaidan jalan yahg sesat.

Pada 5 ayat yang pertama dariSurat ini digariskan jalan bahagia yang akan
ditempuh mencari petunjuk dengan takwa dan iman. Tuhan menjamin, asal
jalan itu ditempuh, pastilah tercapaiapa yang dimohonkan kepadaNya. Kemu-
dian dua ayat berikutnyd, ayat 6 dan ayat 7 diterangkan nasib orang yang
ditutup Allah hati mereka, karena sikap jiwa yang menolak. Tetapimulaidari
ayat 8 sampai ayat 20 diterangkanlah jiwa yang ragu, peribadi yang pecah,
munafik, lain di mulut lain di hati, yang menjadikan hidup terkatung-katung tak
tentu rebah tegak.

Menjadi kafir betul, sudahlah dapat diatasi, dan sudah terang bahwa itu
adalah lawan. Tetapi yangsokif sekoli iolah kalir dengan topeng Islam,sampai-
sampai 12 ayat Tuhan menguraikan jiwa yang demikian. Maka bukanlah
maksud ayat menceriterakan keadaan munafik Yahudi dan munafik Arab Ma-
dinah itu hanya sekedar ceritera, tetapi untuk menjadicermin perbandingan

bagi kita, ummat Muhammad s.a.w. bagi mengoreksi dan memeriksa keadaan
jiwa kita sendiri, sebagai pepatah ahliTasauf:

V.:V'J'$"{31W,v
"Hitunglah dirimu, sebelum kamu dihitung."

Jangan kita dengan mudah menuduh orang lain munafik, tetapi perhatikan-
lah pada jiwa kita sendiri, kalau-kalau penyakit iniada pada kita entah sedikit
entah banyak. Tafakkurlah kita memikirkan bahwa seorang Muslim yang besar,
Saiyidina Umar bin Khathab (Ridha Allah terlimpah kiranya kepadanya), yang
selalu bertanya kepada seorang sahabat lagi yang alim tentang penyakit-
penyakit jiwa manusia, yaitu Huzaifah bin al-Yaman: "Huzaifah!Beritahu aku,
mungkin padaku ada sifat-sifat munafik yang aku sendiri tidak sadar."
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Siapa Umar? Dan siapa kita?

Satu kesan lagiyang kita dapat ialah bahwa berbeda dengan diMakkah, di
Madinah masyarakatnya tidak ada kesatuan pimpinan. Ada dua golongan, yaitu
Yahudi dan Arab penduduk asli. Yahudinya pecah, karena semuanya merasa
diri berhak terkemuka, sebab itu sebagai tersebut dalam Surat al-Hasyr (Surat
59 ayat l4): "Engkau sangka mereka bersatu, tetapi hatimereka pecah-belah."
Dan sebagai kebiasaan Yahudi, yang penting bagi mereka hanya satu, yaitu
memegang kendali ekonomi. Memberi pinjaman uang dengan riba kepada
penduduk Arab dan menanam pengaruh. Di kalangan Arab sendiri ada yang
penuh nafsu hendak jadipemimpin, yaitu Abdullah bin Ubai. Tetapimoralnya
yang bejat menurunkan namanya. Menurut tafsir, celaan keras atas orang yang
menyuruh hambasahayanya perempuan melacurkan diri dan dia memungut
sewanya yang tersebut dalam Surat an-Nur. (Surat 24), yang dituju adalah
Abdullah bin Ubai. Sebab itu sudahlah dapat dimengerti kalau pimpinan
Rasulullah disambut dBngah bersemangat oleh golongan terbesar penduduk
Arab Madinah. Maka timbulnya kemunafikan ialah karena tidak dapat lagi
melawan secara berterang-terang, sebagai dilakukan orang di Makkah, sebab
pimpinan diMakkah masih di tangan musyrikin.

(21) Wahai manusia! Sembahlah oleh-
mu akan Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dan orang-
orang yang sebelum kamu, supa-
ya kamu terpelihara.

(22) Yang telah menjadikan untuk
kamu akan bumi jadi hamparan
dan langit sebagai bangunan, dan
diturunkanNya air dari langit, ma-
ka keluarlah dengan sebabnya
buah-buahan, rezeki bagi kamu;
maka janganlah kamu adakan bagi
Allah sekutu-sekutu, padahal ka-
mu mengetahui.

(23) Dan jika adalah kamu dalam ke-
raguan dari hal apa yang Kami
turunkan kepada hamba Kami,
maka datangkanlah sebuah Surat
yang sebanding dengan dia dan
panggilah saksi-saksi kamu selain
dari Allah itu, jika adalah kamu
orang yang benar.
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(24) Maka jika kamu tidak dapat mem'
buat, dan sekali-kali kamu tidak
akan dapat membuat, maka takut-
lah kamu kepada neraka Yang Pe'
nyalakannya ialah manusia dan

batu, yang disediakan untuk
orang'orang yang kafir.

(25) Dan gembirakanlah orang-orang
yang beriman dan beramal shalih,

bahwasanya untuk mereka adalah

syurga'syurga Yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai. TiaP-

tiap kali diberikan kePada mereka
suatu pemberian dari semacam

buah-buahan, mereka berkata:
"lnilah y'ang telah dijanjikan ke'
pada kita dari dahulu". Dan di'
berikan kepada mereka akan dia

serupa, dan untuk mereka di da-

lamnya ada isteri-isteri yang suci,
dan mereka akan kekal didalam-
nya.
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,n".,"ri-u petunjukT-uhansudih diterangkan, sebab-sebab orangmenjadikafir

pun sudah dijelaskan. Orang yang pecah rohani dengan jasmaninya sehingga

irenjadi *unifikpun sudah. t"tu"rriu yang mempergunakan akalnya sudahlah

Jupui -"n'erti ialan mana yang akan dia tempuh, jalan selamat atau ialan

."Lf". Sek-arang dihentikan it, dahut, dan disuruhlah manusia supayadengan

fikiran yang tenang memikirkan hubungannya dengan Tuhan'

.,w'ahai manusia!" (pangkal ayat 21). - Rata seruan kepada seluruh

manusia yang telah dapat berf ikir. - "Sem bo hlah olehmu ak an T uhanmu y ang

telah menciptakan kamu." - Dari tidak ada, kamu telah diadakan dan hidup di

atas bumi. - " Dan orang- orang yong sebelum kamu." Artinya datang ke dunia

mendapat sawah dan laJang, rumahtangga dan pusaka yang lain darinenek-

moyang sehingga yang datang kemudian hanya melaniutkan apa yang di-

l"n.un"S aun Jitutii'r oleh orang tua-tua. Maka orang tua'tua yang telah me-

ning'uilun pusaka itupun Allah iualah yang menciptakan mereka. Disuruh

rn"iiinsut iiu - "supoya kamu terpelihora". (ujung ayat 21). Disuruh kamu

."n6iniut itu agar insaf akan kedudukanmu dalam bumiini. Dengan mengingat

diri dlan-menginlat keiadian nenek-moyang bersambung ingatan yang sekarang
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dengan zaman lampau, supaya kelak diwariskan lagi kepada anak-cucu, yaitu
supaya selalu terpelihara atau dan memelihara diri dan kemanusiaan, jangan
jatuh martabat jadi binatang. Yaitu dengan jalan beribadat, berbakti dan
menyembah kepada Tuhan, mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkanNya.

Fikirkanlah olehmu hai manusia, akan Tuhanmu itu:
"Yang telah menjadikon untuk kamu akan bumi,' jadi hamporan."(pang-

kal ayat 22\. Terbentang luas sehingga kamu bisa hidup makmur di atas
hamparannya itu. "Don langif sebogo i bangunan" yang dapat dirasakan melihat
awannya yang berarak di waktu siang dan bintangnya yang gemerlap diwaktu
malam dan mataharinya yang memberikan sinar dan bulannya yang gemilang
cahaya. "Dan diturunkonNyo air dari langit" - dari atas - "Moka keluarlah
dengan sebabnya buah-buohan, rezeki bagi komu." Maka pandanglah dan
renungkanlah itu semuanya, sejak dari buminya sampai kepada langitnya,
sampai kepada turunnya air hujan menyuburkan bumi itu. Teratur turunnya
hujan menyebabkan suburnya apa yang ditanam. Kebun subur, sawah menjadi,
dan hasil tanaman setiap tahun dapatlah diambilbuat dimakan. Fikirkanlah dan
renungkanlah itu semuanya, niscaya hati sanubari akan merasa bahwa tidak
ada orang lain yang sekasih, sesayang itu kepadamu. Dan tidak ada pula
kekuasaan lain yang sanggup berbuat begitu; menyediakan tempat diam bagi-
mu, menyediakan air dan menumpahkan bahan makanan yang boleh dikatakan
tidak membayar. Sehingga jika terlambat hujan turun darijangka yang terbiasa,
tidaklah ada kekuatan lain yang sanggup mencepatkan datangnya. "Moka
janganlah kamu odakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kamu menge-
tohui." (ujung ayat 22).

Tentu kalau telah kamu pakai fikiranmu itu, mengetahuilah kamu bahwa
Yang Maha Kuasa hanyalah Dia sendiriNya. Yang menyediakan bumi buat
kamu hanya Dia sendiriNya, yang menurunkan hujan, menumbuhkan dan
mengheisilkan buah-buahan untuk makananmu hanya Dia sendirNya. Sebab
itu tidaklah pantas kamu buatkan untuk Dia sekutu yang lain. Padahalkamu
sendiri merasA bahwa tidak ada yang lain itu berkuasa. Yang lain itu cumalah
kamu bikin-bikin saja.

Ayat ini akan diikuti lagi oleh banyak ayat yang lain, yang nadanya menyeru
dan membangkitkan perhatian manusia terhadap alam yang berada sekeliling-
nya. Ayat ini telah menunjukkan kehidupan kita di atas bumi yang subur ini,
menyambung keturunan dari nenek-moyang kita. Dikatakan di sini bahwa bumi
adalah hamparan, artinya disediakan dan dikembangkan laksana mengem-
bangkan permadani, dengan serba-serbi keseluruhannya. Dan di atas kita
terbentanglah langit lazuardi, laksana satu bangunan besar. Di atas langit itu
terdapat matahari, bulan dan bintang dan awan gumawan dan angin yang
berhembuseejuk. Lalu diterangkan pula bahwa kesuburan bumiadalah karena
turunnya hujan dari langit, artinya dari atas.

Ayat ini menyuruh kita berfikir dan merenungkan, diikutidengan merasa-
kan. Bukanlah kemakmuran hidup kita sangat bergantung kepada pertalian
langit dengan bumi lantaran hujan? Adanya gunung-gunung dan kayu-kayuan,
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menghambat air hujan itu jangan tumpah percuma saja ke laut, tetapi tertahan-

tahan dan menimbulkan sungai-sungai. Setengahnya terpendam ke bawah

bumi menjadipersediaan air. Pertalian langit dengan bumi, dengan adanya air

hujan itu teratur dengan sangat rapinya, sehingga kehidupan kita di atas bumi

menjadi terjamin. Ayat ini menyuruh renungkan kepadaf<ita, bahwasanya

semuanya itu pasti ada yang menciptakan; itulah Allah. Tak mungkin ada

kekuasaan lain yang dapat membuat aturan setertib dan seteratur itu. Sebab itu

maka datanglah ujung ayat mengatakan tidaklah patut kita menyembah kepada

Tuhan yung luin, selain Allah: "Maka ianganlah kamu adakan bagi Allah

seku tu -ieku tu, padahal komu mengetoh ui. " ( ujun g ay at 22) . Kamu sudah tahu

bahwa yang menghamparkan bumi dan membangun langit, lalu menurunkan

hujan itu, tidak dicampuri oleh kekuasaan yang lain.

Di sini kita bertemu lagi dengan apa yang telah kita tafsirkan di dalam Surat

al-Fatihah. Di ayat 21 kita disuruh menyembah Allah, itulah Tauhid uluhiyah;
penyatuan tempat menyembah. Sebab Dia yang telah menjadikan kita dan

n"nlk.-oyung kita; tidak bersekutu dengan yang lain. Itulah Tauhid Rubu-

biyah.
Di ayat 22 ditegaskan sekali lagiTauhid Rububiyah, yaitu Dia yang men-

jadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai bangunan dan Dia

yang menurunkan hujan, sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan untuk rezeki

bagi kamu. tni adalah Tauhid Rububiyah. Oleh sebab itu janganlah disekutukan

Allah dengan yang lain; Itulah Tauhid Uluhivah.
Maka pelajaran Tauhid didapat langsung dari melihat alam.

,,Dan jika adolah iamu dalom keroguan dari hal apa yang telah Kami

turunkan kepada hamba Komi." (pangkal ayat 23). Hamba Kami yang Allah

maksudkan ialah Nabi kita Muhammad s.a.w., satu ucapan kehormatan ter-

tinggi dan pembelaan atas diri beliau. Dan yang kami turunkan itu adalah al'

a;;r. Di ayat kedua perrnulaan sekali, Tuhan telah menyatakan bahwa al-

K-itab itu tldak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagiorang yang bertakwa.

Tetapi sudah terbayang selanjutnya bahwa masih ada manusia yang ragu-ragu'

yang- menyebabkan rnereka meniadi munafik, sehingga ada yang mulanya

,n"n-Vutat i" percaya tetapi hatinya tetap ragu. Ditantanglah keraguan mereka

itu dengan ayat ini: "Maka datanglah sebuah Surat yang sebonding dengan

dio.,, T-uhan bersabda begini, karena masih ada di antara yang ragu itu

menyatakan bahwa al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad saja, sedong

hambaKomi Muhammad s.a.w. itu adalah manusia sepertikamu iuga. Selama

ini tidaklah dia terkenal seorang yang sanggup menyusun kata begitu tinggi

mutunya atas kehendaknya sendiri, dan bukan pula terkenal dia sebagai

,"o-"i Kahin (tukang tenung) yang sanggup menyusun kata sastra. Maka

kalu, furnu ragu bahwa ruMu yung disampaikannya itu.benar-benar dari

Tuhan, kamu cobalah mengarang dan mengemukakan agak satu Surat yang

sebanding dengan yang dibiwakln Muhammad itu! Cobalah. Apa salahnva!

Dan kalai t am" tiaat *nggup maka: "Don panggillahsoksi-soksikamuseloin

Allah, jika adalah kamu orang-orang yang benar'" (ujung ayat 23)'
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Panggillah ahli-ahli untuk membuktikan kebenaranmu. Katau kamu tidak
bisa, mungkin ahli-ahli itu bisa. Boleh kamu coba-coba.

Ayat 
-yang 

begini dalam bahasa Ar"b;;;;;JJ"ionaaai igiA vuit,
Tantangan.

Di zaman Makkah ataupun di zaman Madinah, bukan sedikit ahri-ahlisyair
dan ada pula Kahin atau tukang mantra yang dapat mengeluarkan kata
tersusun. Namun tidak ada satupun yang dapat menandingial-Quran. Bahkan
sampai kepada zaman kita inipun bangsa Arab tetap mempunyai pujangga-
pujangga besar. Merekapun tidak sanggup membanding dan mengadakan
tandingan dari al-Quran. Sehingga dipindahkan ke dalam kata lain, meskipun
dalam bahasa Arab sendiri untuk menyamai pengaruh ungkapan-ungkapan
wahyu tidaklah bisa, apatah lagi akan mengatasi.

Dr. Thaha Husain, pujangga Arab yang terkenaldan diakui kesarjanaannya
dan diberi gelar Docfor Honoris couso oleh beberapa Universitas Eropa,
sebagai Universitas diSpanyol, Italia, Yunani, yaitu sesudah dicapainya ph.D. di
sorbonne, mengatakan bahwa bahasa Arab itu mempunyai dua macam sastra,
yaitu prosa (manzhum) dan puisi(mantsur) yang ketiga ialah al-Quran. Beliau
tegaskan bahwa al-Quran bukan prosa, bukan puisi: Al-Quran ialah al-Quran.

Tahaddi A-f atau tantanganitu akan berlaku terus sampaike akhir zaman.
Dan untuk merasai betapa hebatnya tantangan itu dan betapa pula bungkem-
nya jawaban atas tantangan, seyogianyalah kita mengerti bahasa Arab dan
dapat membaca al-Quran itu. Dengan demikianlah kita akan mencapaiainal
yakin dari tantangan ini. Bertambah kita mendalaminya, mempelajari sastra-
sastranya dan tingkat-tingkat kemajuannya, bahkan bertambah kita dapat
menguasai istimewa itu, bertambah yakinlah kita bahwa tidak dapatdikemuka-
kan satu Suratpun untuk menandingi al-Quran. Surat al-Baqarah mengandung
286 ayat; terlalu panjang. Tetapi ada Surat yang pendek, sebagai Surat al-
Ikhlash (Qul Huallahu Ahad), atau Surat al-Kautsar (lnna a'thaina);Surat yang
sependek-pendek itupun tidak ada manusia yang kuasa membuat Surat tan-
dingan untuk melawan dia.

"Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan sekali-kalikamu tidak akan
dapat membuat, maka takutlah kamu kepoda netaka yang menyalakannya
ialah manu sia dan bat u, y ang disediakon u ntuk o r ang- or ang y ang kof ir. " ( ay at
24).

Kalau kamu sudah nyata tidak sanggup menandingial-Quran, dan memang
selamanya kamu tidak akan sanggup, baik susun kata atau makna yang
terkandung di dalamnya, maka janganlah diteruskan juga lagi penantangan itu,
lebih baik tunduk dan patuhlah, dan terimalah dengan tulus ikhlas. Jangan
dilanfutkan juga lagi sikap yang ragu-ragu itu. Karena meneruskan keraguan
terhadap perkara yang sudah nyata, akibatnya hanyalah kecelakaan bagi diri
sendiri. Jika kebenaran yang telah diakui oleh hati masih juga ditolak, artinya
ialah memilih jalan yang lain yang membawa kesesatan. Kalau dipilih jalan sesat,
tentu nerakalah ujungnya yang terakhir. Neraka yang apinya dinyalakan de-
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ngan manusia yang dihukum dimasukkan ke dalarnnya bercampur dengan
batu-batu.

Perhatikan alun gelombang wahyu itu baiklbaik. Ancaman bukanlah da-

tang dengan serta-merta begitu saja. Lebih dahulu manusia diajak berfikir dan
merenung alam, supaya sadar akan hubungan di antara mereka sebagai

makhluk dengan Tuhan Allah sebagaiKhaliq. Kalau masih ragu dipersilahkan
membuat tandingan al-Quran. Dan inipun terrryata tidak sanggup. Kalau tidak
sanggup bukanlah lebih baik tunduk dan menyatakan beriman? Tetapi kalau
bujukan lunak tidak diterima, tantangan tidak sanggup menjawab, namun
kekufuran diteruskan juga; apakah lagi yang pantas buat orang seperti ini, lain

dari ancaman neraka?
Manusia yang diancam akan menjadi penyalakan apineraka itu ialah yang

keras kepala, sebagaipepatah orang kita: "Kanji tak talu, airpun tak lalu,"Yang
ini tidak, yang itupun tidak. Tetapi menunjukkan yang mana gantiyang lebih

baik, pun tidak sanggup. Ke mana lagi kalau bukan ke neraka! Tetapi yang
patuh dan sadar diberi khabar gembira.

"Dan gembirakanlah orang-orong yang beriman dan beramal sholih,
bahwa untuk mereka adalah syurgo-syurga yang mengalir di bawahnya
sungoi-sungoi. " (pangkal ayat 25). Keras kepala nerakalah ancamannya. Tetapi
kepatuhan dijanjikan masuk syurga. Sedangkan yang diajak buat kepatuhan itu
ialah hal yang masuk di akal dan hal untuk keselamatan hidup sendirididunia
ini, bukan memaksa yang tidak dapat dikerjakan.

"Tiap-tiap kali diberikan kepoda mereka suatupemberiandari semacam
buah-buahan, mereka berkata: lnilah yang telah dijaniikan kepada kita dari
dahulu. Dan diberikan kepada mereko akan dia serltpa."

Baik juga kita ketahui perlainan pendapat diantara ahli-ahli tafsir tentang
malhum ayat ini. Penafsiran Jalaluddin as Sayuthi membawakan arti demikian:
"lnilah yang telah dikurniakan kepado kita di waktu dulu. Dan diberikan
kepada mereko serupo-serupo. " Beliau, Al-Jalal, memahamkan bahwa buah'
buahan yang dihidangkan di syurga itu serupa dengan buah'buahan yang telah
pernah mereka diberi rezekididunia dahulu. Padahal hanya rupa yang sama,
namun rasa dan kelazatannya niscaya berlainan. Adakah sama rasa buah'
buahan syurga dengan buah-buahan dunia? Adapun penafsir-penafsir yang lain
memaknakan ayat itu: "Inilah yong telah diianiikan kepada kita di waktu
dahulu." Artinya, setelah mereka menerima buah-buahan itu terkenanglah
mereka kembali, memang benarlah dahulu waktu di dunia Tuhan telah men'
janjikan itu buat mereka. "Dan diberikan kepada mereka berbagai ragam. Dan
untuk mereka di dolamnyo odo isferi-is teri yang suci. " Meskipun setengah ahli
tafsir menafsirkan pengertian suci bersih di sini ialah isteri di syurga tidak
pernah berhaid lagi, sebab haid itu kotor, namun sebaiknya kita memahamkan
lebih tinggi lagi dari itu. Sebab setiap kita yang berumahtangga di dunia ini
mengalami, bahwa betapapun bersih hatinya seorang isteri, cantik rupanya,
baik budinya isterididunia kita ini, namun perangainya yang menjemukan mesti
ada juga. Sebagaimana pepatah Melayu: "Tidak ada lesung yang tidak ber-
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dedak", tidak ada isteri yang tidak ada cacatnya. Ada baiknya di segi ini, ada

pula lernahnya di segi itu. Sehingga di dalam Surat an-Nisa'(Surat 4 ayat l8),
Tuhan menasihatkan:

fWt*,;{S;t.-;'Ld;i;/i,8.;,'iiu.i;:,ivr
(rr.rgt,) ft;'r(W*,

"Dan prgauliloh mereka dengan cara yangbaik, karena iikapunkamu
tidok suko kipada mereka, mudah-mudahan sesudah kamu benci kepada

sesuofu, Tuhan Allah akan menjadikon padanya kebaikan yangbanyak."
(an-Nisa':18).

Isteri-isteri di syurga itu suci bersih dari cacat yang menjemukan itu' Bukan

sebagai isteri dunia yang kadang-kadang memusingkan kepala. Baik isteri

.yrrga anak bidadari yang dijaniikan, atau isteri sendiri yang akan dipertemu-

kan fuhan kembali dengan kita, karena sama-sama taat beriman dan beramal

yang shalih. "Dan mereka akan kekal di dalamnya." (ujung ayat 25)' Kekal di

dalam syurga itu dan tidak ada mati lagi-

Akan selalulah kita beriumpa ayat-ayat ianji gembira dari Allah, untuk

hamba Allah yang diberitempat di dalam syurga kelak itu. Kepercayaan akan

adanya syurga dan neraka adalah termasuk dalam rangka iman, sehingga jika

t<ita iaa[ p"rcayu, kafirlah kita. Tetapiada suatu halyang sebenamya tidak
pertu dipertengkarkan karena membuang-buang waktu, yaitu pertikaian bebe-

iapa Ulama tentang apakah syurga itu telah ada sekarang ini atau nanti saja

akan diadakan? Kalau sekarang memang sudah ada, apakah dia masih kosong?

Mengapa seketika Rasutullah s.a.w. mi'raj beliau melihat sahabatnya Bilalbin
Rabah dalam syurga, padahal ketika itu Bilal masih hidup? Halbeginisemuanya

sudah termasuk hal yang ghaib, yang kita percaya menurut yang diwahyukan

dan tidak perlu kita tambah-tambah lagi dengan tafsiran-tafsiran lain yang akan

memusingkan kepala kita sendiri. Demikian juga tentang kekal'

Yang perlu kita perhatikan ialah syarat masuk syurga yang telah diterang-

kan tadi, yaitu iman dan amal shalih. Kepercayaan hati kepada Tuhan, lalu

kepercayian itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebab tidak mungkin

teijaai pertikaian di antara iman dengan amal. Tidak mungkin hanya ada

keperciyaan, sedang gerak amal tidak ada. Dan tidak mungkin pula ada gerak

amal, padahal tidak datang dari suruhan hati.

Lantaran itu maka diantara iman dengan amal shalih dapat juga dirangkai-

kan kepadaialan fikiran kita tentang kebudayaan. Kata ahlikalimat kebudayaan

itu adajah gabungan dari dua kata: Budhi dan Doyo. "Budhi" artinya cahaya

yang timbul dari jiwa. "Daya" ialah perbuatan yang timbuldarigerak anggota.

[4aka bolehlah kita katakan bahwa mu'min seiati itu adalah orang yang ber-

kebudayaan tinggi.
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Sekarang tinggal lagi perhatian kita kepada usaha nenek-rnoyang kita
meresapkan iman itu ke dalam bahasa yang kita pakai. Dalam bahasa Arab
kalimat nor dan kalim at jonnah, keduanya mempunyai dua arti. Nor dalam alam
kenyataan inimereka artikan api. Tetapidalam alam akhirat itu berartineroko.
Jannah dalam artian duniawi ialah fomon-indah, dan dalam pengertian akhirat
artinya syurgo. Oleh karena nenek-moyang kita mempunyai dua kalimat
pusaka dari agama yang dahulu untuk alam akhirat itu, yaitu suorgo dan
neraka, yang keduanya dari bahasa Sanskerta, maka untuk jannah akhirat kita
artikanlah suarga dan untuk nar akhirat kita artikan neraka. Kemudian oleh
pengarang-pengarang Islam zaman Aceh, setelah kita memakai huruf Arab
menjadi huruf sendiri, diluliskanlah suorgo itu dengan huruf Syin, Ra, dan Kaf
pakai titik.

Lantaran itu kebanyakan pengarang-pengarang Islam yang datang kemu-
dian, termasuk penulis "Tafsir" ini lebih cepatlah tangannya menuliskan me-
nurut ejaan huruf Arab
savJargo.

(Syurgo). Yaitu syurgo, bukan suorgo atau

Ingatlah bahwa iniadalah pemakaian dan perkembangan bahasa belaka.
Adapun hakikat yang sebenarnya, Allah jualah yang mengetahuinya.
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(25) Sesungguhnya Allah tidaklah malu
membuat perumpamaan apa saja;
nyamuk atau yang lebih kecildari-
padanya. Maka adapun orang-
orang yang beriman mengetahui-
lah dia bahwasanya itu adalah ke-
benaran dari Tuhan mereka. Dan
adapun orang-orang yang kafir,
maka berkatalah mereka: Apa
9an9 dikehendaki Allah dengan
pemmpamaan begini? Tersesat-
lah dengan sebabnya kebanyakan
manusia dan mendapat petunjuk
dengan sebabnya kebanyakan.
Dan tidaklah akan tersesat de-
ngan dia, melainkan orang-orang
yang fasik.
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,, l-"ldlk, T'j,. "3$6 C"; {, yt, rlK uS
kepada Allah, padahal adalah ka-
mu mati, lalu dihidupkanNya ka- *+ ' t--' -z 't't 't" '" "'
mu, kemudian Dia matikan 

-ku.nu, 
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kemudian Dia hidupkan; kemudi-
an kepadaNyalah kamu akan
kembali.

i-z)

.S.,Jlfv;;sliif 'i'(29) Dialah yang telah menjadikan un-
tuk kamu apa dibumiinisekalian-
nya. Kemudian menghadaplah
Dia ke langit, lalu Dia jadikan dia
tujuh langit, dan Dia terhadap tiap-
tiap sesuatu adalah Maha Tahu.
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"Sesungguhnye Allah tidaklah malu membuat perumpomaon apq saiq:
nyamuk atau lebih kecil daripadanya." (pangkal ayat 26). Orang-orang yang
kafir atau munafik itu mencari-cari saja fasal yang akan mereka bantahkan,
untuk membantah Nabi. Dalam wahyu Tuhan Allah membuat berbagai per-

umpamaan. Tuhan pernah mengumpamakan orang yang mempersekutukan
Allah dengan yang lain, adalah laksana laba-laba membuat sarang. Sarang laba-

laba adalah sangat rapuh. (Surat al-Ankabut ayat 41). Tuhanpun pernah
mengambil perumpamaan dengan lalat. Bahwa apa-apa yang dipersekutukan
oleh orang-orang musyrikin dengan Allah itu, jangankan membuat alam, mem-
buat lalatpun mereka tidak bisa. (lihat Surat al-Haj, ayat 73). Demikian juga

perumpamaan yang lain-lain. Maka orang-orang yang munafik tidaklah r..rem-

perhatikan isi, tetapi hendak mencari kelemahan pada misal yang dikemukakan
itu. Kata mereka misal-misal itu adalah perkara kecil dan remeh. Adakan laba-

laba jadi misal, adakan lalat diambil umpama, apa artinya semua itu. Peremehan
yang beginilah yang dibantah keras oleh ayat ini. "Allah tidaklah malu membuctt
perumpamoon apa saja; nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya."

Maksud mereka tentu hendak meremehkan Rasulullah, tetapiTuhan Allah
sendiri menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu bukanlah
katanya, dan misal perumpamaan yang dikemukakannya, bukanlah misal
perbuatannya sendiri. Itu adalah misal Aku sendiri. Aku tidak malu menge-
mukakan perumpamaan itu. Mengambil perumpamaan daripada nyamuk, atau
agas* yang lebih kecil dari nyamuk, atau yang lebih kecil lagi, tidaklah Aku
segan-segan . " Maka adapun orang-orang yang beriman mengetahuilah mere-
ka bahwasanya ini," yaitu perumpamaan-perumpamaan tersebut "adalah
kebenaran doriTuhan mereka." Artinya kalau perumpamaan itu tidak penting
tidaklah Tuhan akan mengambilnya menjadi perumpamaan. Sebab semua

* Agas: Nyamuk yang lebih kecil daripada nyamuk biasa.
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perhitungan Allah itu adalah dengan teliti sekali. "Dan adapun orang-orang
yang kafir, maka berkatolah mereko: "Apa yang dikehendoki Alloh dengan
perumpomaan begini?" Apa kehendak Allah mengemukakan misal binatang
yang hina sebagai laba-laba, binatang tidak ada arti sebagai lalat, dan kadang-
kadang juga keledai yang buruk, kadang-kadang anjing menghulurkan lidah;
adakah pantas wahyu mengemukakan hal tetek bengek demikian? Maka
bersabdalah Allah selanjutnya: "Tersesatlah dengan sebobnya" yaitu sebab
perumpamaan-perumpamaan itu " kebanyokan monusia dan mendapat petun.
juk dengan sebabnya kebonyakan. Dan tidaklah akon /ersesot dengan dia,
melqinkan orang-orang yang fasik." (ujung ayat 26).

Dengan merenungkan ayat ini apa yang timbul dalam hati kita?
Yang timbul dalam hati kita ialah pertambahan iman bahwa al-Quran ini

memang diturunkan untuk seluruh masa dan untuk orang yang berfrkir dan
mencintai ilmu pengetahun. Orang-orang kafir itu menjadi sesat dar-r fasik
karena bodohnya. Atau bodoh tetapi tidak sadar akan kebodohan. Dan orang
yang beriman tunduk kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Kalau
ilmunya belum luas dan dalam, cukup dia menggantungkan kepercayaan
bahwa kalau tidak penting tidaklah Allah akan membuat misal dengan nyamuk.
lalat, laba-laba dan lain-lain itu. Meskipun dia belum tahu apa pentingnya. Tetapi
orang yang lebih dalam ilmunya, benar-berrar kagumlah dia akan kebesaran
Allah. Di zaman moden kita ini sudahlah orang tahu bahwa perkara nyamuk
atau agas, bukanlah perkara kecil. Lalatpun bukan lagi perkara kecil. Demikian
miskroskop telah meneropong hama-hama yang sangat kecil, beratus ribu kali
lebih kecil daripada nyamuk dan lalat. Nyamuk malaria, nyamuk penyakit
kuning dan nyamuk yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika, menyimpulkan
pendapat bahwa bahaya nyamuk lebih besar dari bahaya singa dan harimau. Di
Sumatera beberapa puluh tahun yang lalu terkenal nyamuk malaria diPanti dan
Penyabungan yang menghabiskan orang senegeri-negeri. Penduduk Rao*
pindah berbondong ke Malaya kira-kira 60 tahr"rn yang lalu karena dahsyatnya
serangan penyakit malaria. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam W.H.O. mem-
banteras hama-hama penyakit. Ahli ahli kuman sebagai Erlich, Pasteur dan lain-
lain menghabiskan usia dan tenaga buat menyelidiki kuman.kuman penyakit
menular. Sekarang dapatlah kita satu penafsiran lagi dari sabda Tuhan pada
Surat al-Muddassir (Surat 74 ayat 31).

(vr ir, )J;!\d/3&'&U;
"Dan tidoklah oda yang mengetahui tentaroTuhanmu, melainkan Diq

sendiri. " (al-Muddassir: 31)

Hama penyakit pes (sampar), hama penyakit cacar, penyakit anjing gila;
masya Allah! Alangkah banyaknya lagi yang terkandung di belakang sabda
Tuhan di ayat ini: "Nyomuk atau yong lebih kecil daripadanya."
* Rao dari kata rawa, Rao dalam pelat Minangkabau
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Kadang-kadang kita harus belajar pada semanEat kerjasama lebah dan
semut. Kadang-kadang kita kagum melihat kehidupan ulat bulu, serangga dan
lain-lain.

Tidak ada rupanya yang soal kecil. Kita bertambah iman bahwa daerah
kekuasaan Allah Ta'ala pun meliputi akan kehidupan mereka semuanya.
Janganlah kita menjadi orang fasik yang tersesat karena kebekuan hati dan
kesombongan. Berlagak tahu padahal tidak tahu.

"Yaitu orang-orang yang memecahkan janji Allah sesudoh dia ditesuh-
kon." (pangkal ayat 27). Apakah janji Allah yang teguh yang telah mereka
pecah? Janji Allah terasa dalam diri kita sendiri-sendiri, yang ditunjukkan oleh
akal kita. Janji Allah bersuara dalam batin manusia sendiri. Yaitu kesadaran
akalnya. Tadi pada ayal27 disuruh mempergunakan akal buat mencari di mana
janji itu. Apabila akal dipakai mestilah timbul kesadaran akan kekuasaan Tuhan
dan perlindungan kepada kita manusia, kalau manusia itu insaf akan akalnya
pastilah menimbulkan rasa terimakasih dan rasa pengaMian, ibadat kepada
Allah. Sekarang janji di dalam batin itu sendirilah yang mereka pecahkan,
mereka rusakkan, lalu mereka perturutkan hawanafsu. "Dan merekaputuskan
aw yang dihubungkan." Apa yang mesti dihubungkan? Yaitu fikiran sihat
dengan natijah (konklusi) dari fikiran itu. Karena ielah fasik mereka putuskan di
tengah-tengah, tidak mereka teruskan sampai ke ujung.

Sebagaimana orang-orang yang mengatakan dirinya Free thinker -Katanya
dia bebas berfikir. Lalu berfikirlah dia dengan bebas. Karena sihat fikiran,
sampailah dia kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin alam yang sangat
teratur ini terjadi dengan sendirinya, dengan tidak ada pengaturnya- Fikirannya
telah sampai ke sana, tetapi dio putuskon hingga itu saja. Tidak diteruskannya
sampai ke ujungnya, sebab itu dia telah fasik, dan telah mendustai dirinya
sendiri. Katanya dia berfikir bebas, Free thinker, padahal dia tidak bisa lagi.
"Dan merusak mereka di bumi." Kalau fikiran sihat sudah diperkosa itu di
tengah jalan, dan dengan paksa dibelokkan kepada yang tidak benar, niscaya
kekacauanlah yang timbul. Kekacauan dan kerusakan yang paling hebat di atas
dunia ialah jika orang tidak bebas lagimenyatakan fikiran yang sihat. Inilah dia
fasitk. "Mereka itulah orang-orangyang merugi." (ujung ayat 27). Sebab mereka
telah berjalan di luar garis kebenaran.

Rugilah mereka karena kehinaan di dunia dan azab diakhirat. Yang lebih
merugikan lagi ialah karena biasanya orang-orang penentang kebenaran itu ada
yang hidupnya kelihatan mewah, sehingga orang-orang yang dungu fikiran
menyangka mereka benar, seumpamanya Qarun di zaman Fir'aun. Orang yang
kecil jiwanya menjadi segan kepada mereka kebesaran dan kekayaan mereka,
lantaran itu mereka bertambah sombong dan lupa daratan. Bertambah teng-
gelam mereka di dalam kesesatan dan kerusakan karena puji dan sanjung.
Lantaran itu bertambah tidaklah dapat lagimereka mengendalikan dirisendiri.
Timbullah sifat-sifat angkuh, tak mau mendengarkan nasihat orang. Akhirnya
mereka bertambah terang-terang berbuat fasik dan berbangga dengan dosa.
Akhir kelaknya karena tenaga manusia terbatas, usiapun tidak sepanjang yang



Surat Al-Baqorah (Avot 27-28)

diharap, timbullah penyakit, baik rohani atau jasmani. Penyakit gila hormat
menimbulkan penyakit lain pula, yaitu cemburu kepada segala orang, bahwa
orang itu akan menentangnya. Takut akan jatuh, timbul berbagai was-was;
sehingga pertimbangan akal yang sihat dikalahkan oleh prasangka. Tadinya
ingin bersenang-senang, hasilnya ialah kepayahan yang tidak berujung. Dicari
sebabnya, tidak lain ialah karena kosongnya dada dari pegangan kepercayaan.

Tadinya mereka mencari bahagia tetapi salah memahamkan bahagia.
Lantaran iman tidak ada, amalpun tidak menentu. Padahal kalau hendak
mencari bahagia, amallah yang akan diperbanyak. Kesenangan dan istirahat
jiwa ialah bila dapat mengerjakan suatu amalan yang baik sampai selesai untuk
memulai lagi amal yang baru, sampai berhenti bila jenazah telah dihantar ke
kubur. Orang yang telah fasik, yang telah terpesona haluan bahtera hidupnya
dari tujuan yang benar, akan tenggelamlah dia ke dalam kesengsaraan batin,
yang walaupun sebesar gunung emas persediaannya, tidaklah akan dapat
menolongnya-

Adakah rugiyans lebih dari ini?
Kemudian datanglah bujuk rayuan Allah kembali untuk menyadarkan

manusia supaya jangan menempuh jalan yang fasik dan kufur itu.

"Betapa kamu hendak kulur kepada Allah, padahal adalah kamu mati,
lalu dihidupkonNyo kamu." (pangkal ayat 28). Cobalah fikirkan kembali dari-
pada tidak ada, kamu telah Dia adakan. Entah dimanalah kamu dahulunya
tersebar; entah di daun kayu, entah dibijibayam, entah di air mengalir, tidak
ada bedanya dengan batu tercampak, rumput yang lesa terpijak, ataupun
serangga yang tengah menjalar, kemudian dihidupkanNya kamu. Terbentuklah
mani dalam shulbi ayahmu dan foroib ibumu, yang berasal dari darah, dan
darah itu berasal dari makanan; hormon, calori dan vitamin. Kemudian kamu
dalam rahim ibumu, dikandung sekian bulan lalu diberi akal. Mengembara di
permukaan bumi berusaha mencukupkan lieperluan- keperluan hidup. " K emu-
dianDia matikan kamu-" Dicabut nyawamu dipisahkan dari badanmu. Badan
dihantarkan kembalikepada asalnya. Datang dari tanah dipulangkan ke tanah;
kembali seperti tadi pula, entah jadi rumput lesa terpijak, entah jadi tumpukan
tulang-tulang. Orang membangun kota yang baru, kubur-kubur dibongkar,
tulang-tulangnya dipindahkan atau tidak diketahui lagi bahwa di sana ada
kuburan dahulunya, lalu didirikan orang gedung di atasnya. "Kemudian Dia
hidupkan." Yaitu hidup yang kedua kali. Sebab nyawa yang pisah dari badan
tadi tidaklah kembalike tanah, tetapipulang ke tempat yang telah ditentukan
buat menunggu panggilan Hari Kiamat. ltulah hidup yang kedua kali; hidup
salah satu dari dua. Yaitu hidup yang lebih tinggi dan lebih mulia. Karena di
zaman hidup pertama didunia kamu memang melatih diri dari dalam kehidupan
yang tinggi dan mulia. Atau hidup yang lebih sengsara, karena memang dalam
kehidupan pertama kamu menempuh jalan kepada kesengsaraanitu. "Kemu-
dion kepadol',lyalah kamu akon kembali." (ujung ayat 28).

Artinya setelah kamu dihidupkan kembali, kamu dipanggil kembali ke
hadirat Allah untuk diperhitungkan baik-baik, dicocokkan bunyicatatan Malai-
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kat dengan perbuatanmu semasa hidupmu, lalu diputuskan ke tempat mana
kamu akan digolongkan, kepada golongan orang-orang yang berbahagiakah
atau kepada golongan orang-orang yang celaka. Dan keadilan akan berlaku dan
kezaliman tidak akan ada. Sedang belas-kasihan Ilahi telah kamu rasai sejak
dari kini. Kalau kamu mendapat celaka, tidak lain hanyalah karena salahmu
sendiri.

Begitulah Tuhan Allah telah membuat tingkat hidup yang kamu tempuh,
maka bagaimana juga lagi kamu kufur terhadapNya. Bagaimana juga lagi kamu
hendak berbuat sesuka hati dalam kehidupan yang pertama ini? Padahal
kamu tidak akan dapat membebaskan dirimu daripada garis yang telah ditentu-
kanNya itu. Padahal bukan pula Dia menyia-nyiakan kamu dalam hidup ini;
diutusNya Rasul, dikirimNya wahyu, diberiNya petunjuk agama akan jadi
pegangan kamu. DiberikanNya bagi kamu bimbingan sejak matamu terbuka
melihat alam ini. Adakah patut , wahai, bimbingan kasih Tuhan yang sedemikian
rupa kamu mungkiri dan karrru kufuri Dia?

Bawalah tafakkur, pakailah akal; adakah patut perbuatanmu itu?

"Diolah yong teloh menjadikan untuk kctmu apa yong di bumi ini sekolian-
nyo." (pangkal ayat 29). Alangkah besar dan agung Qudrat al-Khaliq itu, dan
alangkah besar Rahman dan Rahim yang terkandung di dalalnnya. Semuanya
ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kamu, untuk kamu saja, hai manusia!
Sehingga air yang mengalir, lautan yang terbentang, kayu yang tumbuh di
hutan, batu di sungai, pasir di pantai; untuk kamu! Binatang ternak, ikan dilaut;
untuk kamu. Dan bila kamu gali bumi selapis dua lapis, bertemulah kekayaan,
entah minyak tanah, mangaan, uranium, besi dan segala macam logam; untuk
kamu! Dan diberi alat untuk mengambil manfaat dari sekalian pemberian
rahmat, nikmat dan kurnia itu, yaitu akal, ilmu dan pengalaman kamu.

Cobalah perhatikar-r segala yang ada di sekeliling kamu ini dan bertanyalah
kepada semuanya, niscaya semua akan menjawab: "Kami ini untuk Tuan!
"Kemudian menghadaplah Dia ke langit, lalu Dia jadikan dia tujuh langit."Arti-
nya diselesaikanNya dahulu nasibmu di sini, dibereskanNya segala keperluan-
mu, barulah Allah menghadapkan perhatianNya menyusun tingkatan langit,
yang tadinya adalah Dukhan, yaitu asap belaka. Dalam bahasa Ilmu pengetahu-
an disebut Khaos. Maka Tuhanpun mengatur kelompok-kelompoknya, yang
dikatakanNya kepada kita ialah tujuh. Bagaimana tujuhnya kita tidak tahu. Kita
hanya percaya; sebab urusan kekayaan langit itu tidaklah terpermanai banyak-
nya. Sedangkan bila kita duduk pada sebuah perpustakaan besar yang berisi
satu juta buku tulisan manusia, lalu kita baca, berumurpun kitab 1,000 tahun
tidaklahakan dapat dibaca satu juta jilid buku itu. Kononnya akan mengetahui
apa perbendaharaan di langit: "Dan Dia terhodap tiap-tiap sesuofu adaloh
Maha Tahu." (ujung ayat 29).

Artinya Dialah Yang Maha Tahu bagaimana cara pembikinan dan pem,
bangunan aiam itu. Bukanlah pula kamu dilarang buat mengetahuinya sekedar
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tenaga dan akalyang ada padamu, bahkan dianjurkan kamu meniliknya, untuk
menambah yakinmu bahwa memang Dialah Maha Pengatur itu. Dan dariayat
inipun dapatlah kita mengerti bahwa penyusunan Tuhan Allah atas alam, baik
penciptaan bintang-bintang termasuk bumi ini, ataupun ke.iadian langit adalah

memakai zaman dan waktu dan yang teratur, terletak di luar daripada hitungan

masa dan tahun kita ini. Sebab hitungan tahun kita ini adalah sangat terbatas,

hanya pada peredaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingibumi.
Padahal di luar daerah kita entah berapalah banyaknya lagi mataharidengan
peredarannya sendiri dan hitungannya sendiri. Tuhanlah yang Maha Tahu

semuanya itu. Penyelidikan kita hanyalah untuk tahu bahwa kita tidak tahu.

Dan amat janggal dalam perasaan beragama kalau sekiranya hasilpenyelidikan
kita manusia tentang kejadian alam ini, yang baru bertumbuh kemuflian, lalu

kita jadikan alat buat membatalkan keterangan wahyu. Padahal maksud al-

Quran, terutama maksud ayat ini ialah tertentu buat memberi peringatan

kepada manusia bahwasanya isi bumi ini disediakan buat mereka semua. Maka
patutlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan pergunakan kesempatan buat

mengambil faedah yang telah dibuka itu. Setelah siap Tuhan menyediakan

segala sesuatu untuk manusia hidup di dalam bumi, maka Tuhan menghadap-

kan amar perintahNya kepada langit dan terjadilah langit itu tujuh. Apakah

manusia telah terjadi sebelum Allah mengatur tujuh langit? Apakah kemudian

baru manusia baru diadakan dalam bumi setelah terlebih dahulu persediaan

buat hidupnya disediakan selengkapnya? Tidaklah ada dalam ayat ini.

Apakah yang dimaksud dengan tujuh langit? Apakah benar-benar tuiuh?

Atau hanya menurut undang-undang perbahasaan Arabi bahwasanya bilangan

tujuh ialah menunjukkan banyak? Dan bagaimanakah Tuhan menghadapkan

amar perintahNya kepada langit itu? Semuanya ini tidaklah akan dikuasai oleh

pengetahuan manusia. Sebab itu janganlah kita belokkan maksud ayat ke sana.

Tuniutlah ilmu rahasia alam inisedalam-dalamnya. Carilah fosil'fosilmakhluk
purbakala yang telah terbenam dalam bumi berjuta tahun. Pakailah teori

barwin dan lain-lain, moga-moga saja kian lama kian tersingkaplah bagi kita

betapa hebatnya kejadian alam itu dan bertambah iman akan adanya Yang

Maha Kuasa atas alam.

Tetapi jangan sekali-kali dengan ilmu kita yang terbatas mencoba mem-

batalkan ayat dan ilmu Tuhan yang tidak terbatas.

Belayor ke pulau bakal,
Bauto seraut dua tiga;
Kalau kail poniang sejengkal,
Janganlah laut hendak diduga

Maka dengan ayat ini sekali lagi kita tafakkur memikirkan betapa kasih'

sayang Allah kepada kita. Sehingga rencana pemeliharaan hidup manusia

didahulukan daripada perintah amar atas tujuh langit'
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(30) Dan (ingatlah) tatkala Tuhan eng-
kau berkata kepada Malaikat Se-
sungguhnya Aku hendak menjadi-
kan di bumiseorangKhalifah. B€r-
kata mereka: Apakah Engkau
hendak menjadikan padanya
orang yang merusak di dalamnya
dan menumpahkan darah, pada-
hal kami bertasbih dengan memuji
Engkau dan memuliakan Engkau?
Dia berkata: Sesungguhnya Aku
lebih mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.

Dan telah diajarkanNya kepada
Adam nama-nama semuanya, ke-
mudian Dia kemukakan semua
kepada Malaikat, lalu Dia berkata:
Beritakanlah kepadaKu nama-na-
nn itu semua, jika adalah kamu
makhluk-makhluk yang benar.
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(32) Mereka menjawab: Maha Suci
Engkau! Tidak ada pengetahuan
bagi kami, kecuali yang Engkau
ajarkan kepada kami. Karena se-
sungguhnya Engkaulah Yang Ma-
ha Tahu, lagiMaha Bijaksana.
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(33) Berkata Dia: Wahai Adam! Beri- -:6iiiitahukanlah kepada mereka nama- f -
nama itu semuanya! Maka tatkala
telah diberitahukannya kepada
mereka nama-nama itu semua,
berfirmanlah Dia: Bukankah telah
Aku katakan kepada kamu, bah-
wa sesungguhnya Aku lebih me-
ngetahui rahasia semua langit dan
bumi, dan lebih Aku ketahuiapa
yang kamu nyatakan dan apa yang
kamu sembunyikan.
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Malaikat Dan Khalifah

Dengan dua ayat berturut-turut, yaitu ayat 28 dan 29 perhatian kita Insan

ini disadarrkan oletrTuhan. Pertama, bagaimana kamu akan kufur kepada Allah,

pua*rut dari mati kamu Dia hidupkan. Kemudian Dia matikan, setelah itu akan

iinidupkanNya kembali untuk memperhitungkan amal'

Bigaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal seluruh isibumitelah

disediakan untuk kamu. Lebih dahulu persediaan untuk menerima kedatangan-

mu di bumi telah disiapkan, bahkan dari amar perintah kepada ketujuh langit

sendiri. Kalau demikian adanya, fikirkanlah siapa engkau ini. Buat apa kamu

diciptakan.
Kemudian datanglah ayat Khalifah.
"Dan (inEatlah) totkalaTuhan engkau berkata kepada Malaikot: Sesung-

guhnya Aiui.nari* meniadikandi bumi seor ang Khalif ah. " (pangkal ayat 30).

sebelum kita teruskan menafsirkan ayat ini, terlebih dahulu haruslah

dengan segala kerendahan hatidan iman kita pegang apa yang telah dipimpin-

kan Tuhan pada ayat yang tiga di permulaan sekali, yaitu tentang percaya

kepada yang ghaib. Tuhan telah menyampaikan dengan wahyu kepada

UtusanNya Lh*u Tuhan pemah bersaMa kepada Malaikat bahwa Tuhan

hendak mengangkat s€orang Khalifah dibumi. Maka terjadilah semacam soal-

jarrab di antira Tuhan dengan Malaikat. Bagaimana duduknya dan dimana
iempatnya dan bila waktunya soat-jawab itu? Tidaklah layak hendak kita kaji

sampai ke sarh.
Ada dua rrEcam cara Ularna-ulama ikutan kita menghadapi Wahyu ini.

Pertarna ialah Mazhab Solo/. Mereka menerima berita wahyu itu dengan tidak

bertanya-tanya dan berpanjang soal. Tuhan Allah telah berkenan menceri-

terakan dengan wahyu tentangsuatu kejadian didalam alam ghaib, dengan kata

yang dapat iitu fuhu-kan, tetapi akalkita tidak mempunyaidaya-upaya buat

masuk lebih dalam ke dalam arena ghaib itu.
Sebab itu kita terima dia dengan sepenuh iman.

Cara yang kedua, ialah penafsiran secara Khalaf, yaitu secara Ulama-

utanra yu.tg duiut s kemudian. Yaitu dipakai penafsiran-penafsiran yang masuk

akal, tltapi tidak melampaui garis yang layak bagi kita sebagai makhluk.
Berdasar kepada ini, maka Mazhab Khalaf berpendapat bahwasanya apa

yang dihikayatkan Tuhan ini niscaya tidak sebagaiyang kita fikirkan. Niscaya

pertemuan Allah dengan MalaikatNya itu tidak terjadidisatu tempat; karena

kahu teriadi di satu tempat, tentu bertempatlah Allah Ta'ala. Dan bukanlah

Malaikat itu berhadap-hadapan duduk bermuka-muka dengan Allah. Karena

kalau demikian tentuth sama kedudukan mereka, malaikat sebagaimakhluk

Allah sebagai Khaliq.
Menurut penyelidikan perkembangan iman dan agama dan perbandingan-

nya dengan Filsafat, betapapun modennya filsafat itu, maka mazhab khololah

VanS l€bih rnententeramkan iman, dan ke sanalah tuiuan kepercayaan. Umum-

nya Failas,rf yang Mu'min penganut mazhab Khalaf , seumpama Failasuf Muslim
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yang besar lbnu Rusyd. Demikian majunya dalam alam filsafat, namun ber-
kenaan dengan soal-soal ghaib, dia menjadiorang Khalaf yang tenteram dengan
pendiriannya. Imam Ghazali, dia berselisih tentang hukum akal. Bagi dia api
wajib menghangusi, air membasahi. Tidak mungkin tidak begitu. Tetapijika
ditanyakan tentang Nabi lbrahim tidak hangus dibakar api, dia menjawab
bahwa hal begitu tidaklah tugas filsafat. Itu adalah tempat iman. "sebagai
Muslim saya percaya," katanya.

Pelopor Filsafat Moden, yaitu Emmanuel Kant, dalam hal kepercayaan dia
seakan-akan penganut dari mazhab Khalaf. Dia pernah berkata: "Betapapun
kemajuan saya dalam berfikir, namun saya tetap mengosongkan sesudut dari
jiwa saya buat percaya!"

Sekarang kita teruskan:
Maka nampaklah di pangkal ayat, Tuhan telah bersabda kepada Maraikat

menyatakan maksud hendak mengangkat seorang Khalifah di bumi ini.
"Mereka berkata: Apakah Engkou hendak menjodikan padanya orang

y ang me ru sak di dala m ny a d o n me numpahkan d a r ah, padahal kami b e r t a sb ih
de ngo n m e mu j i Engk au da n me muliak an Engkou? D ia berko to : ses u ngguhny o
Aku lebih mengetahui opa yang tidok komu ketahui!" (ujung ayat 30).

Artinya setelah Allah menyatakan maksudNya itu, maka Malaikatpun
mohon penjelasan, Khalifah manakah lagi yang dikehendakioleh ruhan hendak
menjadikan?

Di dalam ayat terbayanglah oleh kita bahwa Malaikat, sebagai makhluk
Ilahi, yang tentu saja pengetahuannya tidak seluas pengetahuan Tuhan, me-
minta penjelasan, bagaimana agaknya corak Khalifah itu? Apakah tidak mung-
kin terjadi dengan adanya Khalifah, kerusakan yang akan timbur dan pe
numpahan darahlah yang akan terjadi? Padahal alam dengan kudrat iradat
Allah ra'ala telah tenteram, sebab mereka, Malaikat, telah diciptakan Tuhan
sebagai makhluk yang patuh, tunduk, taat, dan setia. Bertasbih. bersem-
bahyang mensucikan nama Allah. Rupanya ada sedikit pengetahuan dari
Malaikat-malaikat itu bahwasanya yang akan diangkat jadi Khalifah itu ialah
satu jenis makhluk. Dalam jalan pendapat Malaikat, bilamana jenis rnakhluk itu
telah ramai, mereka akan berebut-rebut kepentingan di antara satu sama lain.
Kepentingan satu orang atau satu golongan bertumbuk dengan satu orang atau
satu golongan yang lain, maka beradulah yang keras timbullah pertentangan
dan dengan demikian timbullah kerusakan bahkan akan timbul juga per-
tumpahan darah. Dengan demikian ketenteraman yang terah ada, d"ngun
adanya makhluk, Malaikat yang patuh, taat dan setia, menjadi hilang.

Pertanyaan dan kemusykilan itu dijawab oleh ruhan: "sesungguh nya Aku
lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Artinya, dengan jawaban itu, Allah ra'ala tidak membantah pendapat dari
MalaikatNya, cuma menjelaskan bahwasanya pendapat dan ilmu mereka tidak-
lah seluas dan sejauh pengetahuan Allah. Bukanlah ruhan memungkiri bahwa
kerusakanpun akan timbul dan darahpun akan tertumpah tetapi ada maksud
lain yang lebih jauh dari itu, sehingga kerusakan hanyilah sebigai p"t""gr.up
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saja dan pembangunan dan pertumpahan darah hanyalah satu tingkat perjala-
nan hidup saja di dalam menuju kesempurnaan.

Dalam jawaban Tuhan yang demikian, Malaikatpun menerimalah dengan

penuh khusyu'dan taat.

Sekarang kita uraikan terlebih dahulu tentangi, apa atau siapakah Malaikat
itu?

Malaikat untuk banyak dan Molok untuk satu.

Tuhan menyebut di dalam al-Quran tentang adanya makhluk Allah ber-

nama Malaikat. Disebutkan pekerjaan atau tugas mereka; ada yang mencatat

amalan makhluk setiap hari, dan mencatat segala ucapan, ada yang membawa

wahyu kepada Rasul-rasul dan Nabi-nabi, ada yang menjadiduta-duta (safarah)

yang memelihara al-Quran, ada yang memikul Arsy Tuhan, ada yang menjaga

syurga dan yang menjaga neraka, dan ada yang siang dan malam berdoa'

memuji-muji Allah dan bersujud, dan ada pula yang mendoakan agar makhluk
yang taat diberi ampun dosanya oleh Tuhan. Dan banyak lagi yang lain. Tetapi

Tuhan Allah tidak menyebutkan dari bahan apa Malaikat itu dijadikan. Dan

tersebut juga bahwa ada Malaikat itu yang menyatakan dirinya, sebagai yang

datang me,ibawakan ilham kepada Maryam bahwa dia akan diberi putera, atau

V".S X"Jnitan oleh Nabikita Muhammad s.a.w. seketika beliau mula-mulame-

nerima wahyu. Dan disebut juga ada Malaikat itu yang bersayap, dua-dua, tiga-

tiga, dan empat-empat.

Orang-orang di zaman jahiliyah mencoba menggambarkan Malaikat itu
sebagai manusia dan merekapun menentukan jenisnya, yaitu perempuan. Ini

dibantah keras oleh al-Quran. Maka tidaklah pantas makhluk ghaib itu ditentu-

kan kelamin jantan atau betinanya.

Tersebut pula bahwa Malaikat yang datang membawa wahyu kepada

Rasul-rasul itu namanya Jibril, dan disebut juga Ruhul-Amin, dan disebut juga

Ruhul-Qudus. Tetapi manusia yang beriman dan lsfiqomoh (tetap hati) didalam
Iman kepada Allah, juga akan didatangi oleh Malaikat-malaikat, untuk meng-

hilangkan rasa takut dan dukacita mereka. Dan di dalam peperangan Badar
Malaikat itupun datang, sampai 3,000 banyaknya'

Seperti itulah yang tersebut dalam al-Quran. Dan dijelaskan pula oleh
Hadis-hadis bahwa Malaikat-malaikat itu memberikan ilham yang baik kepada

manusia, dan menimbulkan keteguhan semangat dan iman. Sebagai juga

tersebut di dalam Hadis bahkan di dalam al-Quran sendiri bahwa syaitan,

sebaliknya dari Malaikat, selalu membawa ilham buruk dan waswas kepada

manusia. Tetapi ketika orang diberi ilham baik oleh Malaikat atau waswas

buruk oleh syaitan maka yang menerima ilham atau waswas itu bukanlah badan

kasar, melainkan roh manusia. Tidaklah ada orang menampak dengan matanya

seketika Malaikat atau syaitan datang memberinya ilham atau waswas melain'

kan masuk pengaruhnya ke dalam iiwa atau perasaan orang itu. Ini dikuatkan

oleh sebuah Hadis yang dirawikan oleh sebuah Hadis yang dirawikan oleh

Termidzi, an-Nasa'i dan lbnu Hibban, demikian bunyinya:
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$uxu iL;A(Llv; 11 4$; ir *,'{ .Iti*y ;,t
4;;i #u,'d*;J#.),VV 1fit'l{W {},E fr;
cgti ;5 i.J 4'; & iur tl _4i1 i; t 6;l,iji a,'i
3rr$36i . 77,; nvlt elW t ;' i'u, {"+

X731i'€iu:
"Sesungguh nya dari syaitan ada semacam gangguan kepada anak Adam,

dan dari Malaikatpun oda pula. Adapun ganggLuan syaitan ialah menjanjikan
kejahatan dan mendustakan kebenaran, don sentuhan Malaikat ialoh men-
janjikon kebaikan dan menerima kebenaran. Maka siapa yang merasai yang
demikian, hendaklah dia mengetohui bahtua prkara itu dari Allah, dan
berterima-kosihlah dia kepadaNya. Tetopi kalau didapatnya lain, hendakloh
dia &rlindung kepada Allah dan syaitan. (Kemudian dibacanya ayat yang
ortinyn: "Sy,oifon menyuruh menjonjikan melarat untukmu dan menyuruhmu
berbuot yans keji-keji.") Termidzi mengatakan Hadis ini hasan gharib.

Syaikh Muhammad Abduh seketika menafsirkan ayat iniberkata: "Sudah
menjadi suatu kenyataan bahwa didalam batin segala yang tercipta inimemang
tersembunyi kekuatan-kekuatan besar yang menjadi sendi dari kekuatan dan
kerapiannya, yang tidak mungkin dimungkiri sedikitpun oleh orang yang mem-
pergunakan akal. Orang yang tidak beriman kepada wahyu, mungkin ke-
beratan menamainya Malaikat, sebab itu setentah menamainya tenaga alam
atau Notuurkrochten tetapi sudah nyata bahwa mereka tidak dapat me-
mungkiri dengan akal sihat akan adanya makhluk itu, yang di dalam agama
dinamai Malaikat. Namun hakikatnya hanyalah satu. Adapun orang yang
berakal tidaklah nama-nama itu mendindingnya buat sampai kepada yang
dinamai."

Demikianlah sedikit penjelasan tentang Malaikat.

Kemudian kita teruskan lanjutan ayat.
Setelah itu Allah pun melanjutkan apa yang telah Dia tentukan, yaitu

menciptakan Khalifah itu; itulah Adam.
"Don tclah diajarkanNya kepada Adam namo-namanya semuanya."

(pangkal ayat 31).
Artinya diberilah oleh Allah kepada Adam itu semua ilmu: "KemudianDia

kemukokon semuanya kepada Moloikat, lalu Dia berfirman: kritakanlah
kepodaKu noma-nama itu semua, jiko adalah komu makhluk-makhluk yang
benar." (ujung ayat 3l).
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Sesudah Adam diiadikan, kepadanya telah diajarkan oleh Tuhan nama-

nama yang dapat dicapai oleh kekuatan manusia, baik dengan pancaindera

ataupun dengan akal semata-mata, semuanya diajarkan kepadanya. Kemudian

Tuhin punsgilhfr Mataikat.malaikat itu dan Tuhan tanyakan adakah mereka

tahu nima-nama itu? Jika benar pendapat mereka selama ini bahwa iika
Khalifah itu terjadi akan timbul bahaya kerusakan dan pertumpahan darah,

sekarang cobalah jawab pertanyaan Tuhan: Dapatkah mereka menunjukkan

nama-nama itu?

"Mereka meniawab: Maha Suci Engkou! Tidak ada pengetahuan bagi

kami kecuali ap yang Engkau ajarkan kepada kami. Kareno sesungguhnyo

Engkaulah Yang Maha Tahu, logi Moho Biioksano." (ayat 32)'

Di sini nampak penjawaban Malaikat yang mengakui kekurangan mereka.

Tidak ada pada mereka pengetahuan, kecuali apa yang diaiarkan Tuhan juga.

Mereka memohon ampun dan kurnia, menjunjung kesucian Allah bahwasanya

pengetahuan mereka tidak lebih daripada apa yang diajarkan jua, lain tidak.

Yang mengetahui akan semua hanya Allah. Yang bijaksana membagi-bagikan

ilmu kepada barangsiapa yang Dia kehendaki, hanyalah Dia juga'

Sekarang Tuhan menghadapkan pertanyaanNya kepada Adam: "Berkota

Dia: Wohai Adam! Beritakanlah kepado mereka noma-noma itu semuanya-"
(pangkal ayat 33). olelr Adam titah Tuhan itupun diiuniung. Segala yang

Jitu^lukun Allah dia jawab, dia terangkan semuanya di hadapan Malaikat

banyak itu.

"Maka tatkala diberitahukannya kepada mereka noma-namo itu semua-

nya berlirmanlah Dia: Bukankai telah Aku katakan kepalamu, bahwg

"6irrsgirl,n 
ya Aku lebih mengetahui rahasia semuo langit danbumi, danlebih

4ii iJt"nii apa yong kami nyatakan dan apa yang komu sembunyikan."
(ujung ayat 33).

Dari merenung ayat ini, ahli-ahli tafsir dan kerohanian Islam mendapat

kesimpulan bahwasanya dengan menjadikan manusia, Tuhan Allah memper-

lengkap pernyataan kuasaNya. Mereka namai tingkat-tingkat alam itu menurut

tarifnya masing-masing. Ada alam Malaikat yang disebul Alam Malakut se-

bagai kekuatan yang tersembunyi pada seluruh yang ada ini. Ada pula Alom

Noboti, yaitu alam tumbuh-tumbuhan yang mempunyaihidup iuga, tetapihidup
yang tidak mempunyai kemaiuan. Ada Alom Hayawan, yaitu alam binatang

yung i,idupnya hanya dengan naluri belaka (instinct, gharizah) dan lain-lain

sebisainvi. Maka diciptakan Tuhanlah manusia, yang dinamaioleh setengah

orang Alom Inson atau AIom Nosuf.

Maka penciptaan Insan itu lainlah dari yang lain. Kalau Malaikat sebagai

salah satu kekuatan bersembunyi dan pelaksana tugas-tugas tertentu, dan

kalau alam hayawan (hewan) hanya hidup menurutinaluri, maka insan diberi

kekuatan lain yang bernama akal. Insan adalah dari gabungan tubuh kasar yang

terjadi daripada tanah dan nyawa atau roh yang teriadi dalam rahasia Allah
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termasuk di dalamnya akal itu sendiri. Dan akalitu tidak sekaligus diberikan,
tetapi diangsur, sedikit demi sedikit. Mulai lahir ke dunia dia hanya pandai

menangis, tetapi kelak, lama kelamaan, dia akan menjadi sarjana, dia akan
menjadi Failasuf, dia akan mengemukakan pendapat-pendapat yang baru
tentang rahasia alam ini. Bahkan dia akan membongkar rahasia alam yang

masih tersembunyi, untuk membuktikan kekayaan Allah. Dan dia akan menjadi
Nabi. Tuhan menciptakan manusia menjadi alatNya untuk menyatakan ke-
kuasaanNya yang masih Dia sembunyikan dalam alam ini.

Bukan karena Malaikat tidak sanggup berbuat demikian. Tetapi karena
Tuhan telah menentukan tugas dan ilmu yang tertentu buat Malaikat pula.
Takdir llahi, sebagai diakuioleh jawaban Malaikat itu adalah Maha Bijaksana.

Untuk itulah manusia itu dijadikan Khalifah. Karena tugas menjadiKhalifah
itu memang berat, maka manusia itupun selalu dipimpin. Itu sebab dikirim
kelaknya Rasul-rasul dan wahyu, sehingga pantaslah sebagaimana tersebut di
dalam Surat al-Qiyamah (Surat 75, ayat 36):

(vr!rp, ).sU A;;;$\a$ 5)
"Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan percumo?"

(al-Qiyamah:36)

Akan dibiarkan menjadi Khalifah dengan tidak ada tuntunan?
Dengan demikian bukanlah Tuhan tidak tahu bahwa akan ada kerusakan

dan pertumpahan darah, sebagai yang disembahkan oleh Malaikat itu. Bahkan
pengetahuan Malaikat tentang itupun adalah dari Tuhan juga. Tetapi kerusakan
tidak akan banyak, jika dibandingkan dengan manfaat bagi alam. Dan pe-

numpahan darah niscaya akan terjadi .iuga tetapi bumi akan mengalami per-

ubahan besar karena pekerjaan dan usaha daripada makhluk yang dilantik
menjadiKhalifah ini.

Tentang Khahfah

Arti yang tepat dalam bahasa kita terhadap kalimat Khalifah ini, hanya
dapat kita ungkapkan setelah kita kaji apa tugas Khalifah.

1. Seketika Rasulullah s.a.w. telah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah
s.a.w. sependapat mesti ada yang menggantikan beliau mengatur masyarakat,
mengepalai mereka, yang akan menjalankan hukum, membela yang lemah,
menentukan perang atau damai dan memimpin mereka semuanya. Sebab
dengan wafatnya Rasulullah, kosonglah jabatan pemimpin itu. Maka sepakatlah
mereka mengangkat Saiyidina Abu Bakar as-Shiddiq r.a. menjadi pemimpin
mereka. Dan mereka gelari dia "Khalifah Rasulullah". Tetapi meskipun yang dia
gantikan memerintah itu ialah Utusan Allah, namun dia tidaklah langsung
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menjadi Nabi atau Rasul pula. Sebab Risalat itu tidaklah dapat digantikan. Jadi
di sini dapat kita artikan Khalifah itu pengganti Rasulullah dalam urusan
pemerintahan.

2. Kepada Nabi Daud Tuhan Allah pernah bersabda:

(v r i) urrli q'\ili'!f7;.U:'il il
"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan Khalilah di

bumi." (Shad 26).

Ini bisa diartikan sebagai Khalifah Allah sendiri; pengganti atau alat dari
Allah buat melaksanakan Hukum Tuhan dalam pemerintahannya. Dan boleh
juga diartikan bahwa dia telah ditakdirkan Tuhan menjadipengganti dari raja-
raja dan pemimpin-pemimpin dan Nabi-nabi Bani Israil yang terdahulu dari-
padanya.

3. Tetapi ada pula ayat-ayat bahwa anak-cucu atau keturunan yang di
belakang adalah sebagai Khalafah atau Khalifah dari nenek-moyang yang
dahulu (sebagaitersebut dalam Surat Yunus. Surat 10, ayat 14). Demikian juga
dalam Surat-surat yang lain-lain.

4. Tetapi di dalam Surat an-Naml (Surat 27, ayat 62), ditegaskan bahwa
seluruh manusia ini adalah Khalifah di muka bumi ini:

-,rJJ\',xA1,M;;$t,3-r{jLVt',;\*ilt#,lli
(rv.1./ ) -#L:iY# ite'lti

"Atau siapakah yang memperkenankan permohonan orang-orang yang
ditimpa susoh opobila menyeru kepadoNya? Dan yang menghilangkan ke-
susqhan? Don yang menjadikon kamu Khalifah-khalilah di bumi? Adakah
Tuhan lain beserta Allqh? Sedikit kamu yang ingat." (an-Naml: 62)

Setelah meninjau sekalian ayat ini dan gelar Khalifah bagi Saiyidina Abu
Bakar, barangkali tidaklah demikian jauh kalau Khalifah kita artikan pengganti.

Sekarang timbul pertanyaan: Pengganti dari siapa?
Ada penafsir mengatakan pengganti darijenis makhluk yang telah musnah,

sebangsa manusia juga, sebelum Adam. ltulah yang akan digantikan.
Ada setengah penafsiran mengatakan Khalifah dariAllah sendiri. Pengganti

Allah sendiri. Sampai di sini niscaya dapat difahamkan bahwa mentang-men-
tang manusia dijadikan KhalifahNya oleh Allah, bukanlah berarti bahwa dia
telah berkuasa pula sebagaiAllah dan sama kedudukan dengan Allah;bukan!
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Sebagaimana juga Abu Bakar diberi gelar sebagai Khalifah Rasulullah, bukan
berarti bahwa langsung sama kedudukan Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka
jika manusia menjadi Khalifah Allah, bukan berarti manusia menjadi sama
kedudukan dengan Allah! Maka pengertian pengganti di sini harus diberiarti
manusia diangkat oleh Allah menjadi KhalifahNya. Dengan perintah-perintah
tertentu. Dan untuk menghilangkan kemusykilan dalam hati, kalau hendak
dituruti tafsir yang kedua, bahwa manusia adalah Khalifah Allah dimuka bumi,
janganlah dia dibahasa-indonesiakan; tetap sajalah dalam bahasa aslinya: Kha-
lifah Allah!

Sekarang kita lanjutkan tentang kedua penafsiran itu.
Pendapat pertama ialah Khalifah darimakhluk dulu.dulu yang telah mus-

nah. Di kala mereka masih ada didunia, mereka hanya berkelahi, merusak,
bunuh-membunuh karena berebut hidup. Itu sebabnya maka Malaikat ter-
kenang akan itu kembali lalu menyampaikan permohonan dan pertanyaan
kepada Tuhan, kalau-kalau terjadi demikian pula.

Maka tersebarlah semacam dongeng pusaka bangsa Iran (Persia), yang
kadang-kadang setengah ahli tafsir tidak pula keberatan menukilnya: katanya,
sebelum Nabi Adam, ada makhluk namanya Hinn dan Binn, ada juga yang
mengatakan namanya ialah lhimm dan Rimm. Setelah makhluk yang dua itu
habis, datanglah makhluk yang bernama Jin. Semua makhluk itu musnah,
sebab mereka rusak-merusak, bunuh-membunuh. Akhirnya - kata dongeng

- dikirimlah oleh Tuhan balatentaranya, terdiri dari Malaikat-malaikat, dan
dikepalai oleh lblis, lalu makhluk Jin itu diperangisehingga musnah. Adapun
sisa-sisanya lari ke pulau-pulau dan ke lautan. Kemudian barulah Allah men-
ciptakan Adam.

Dalam setengah kitab tafsir ada juga bertemu keterangan ini, meskipun
riwayat ini tidak berasaldari riwayat Islam sendiri.

Tetapi meskipun dia hanya dongeng belaka, sudahlah dapat kita me-
ngambil kesimpulan bahwa pendapat tentang adanya makhluk purbakala yang
dikhalifahi oleh Adam itu, bukanlah pendapat kemarin dalam kalangan ma-
nusia, melainkan telah tua, beratus tahun sebelum keluar teori Darwin. Bukan-
kah ahli-ahli pengetahuan menggali ilmu juga dari dongeng?

Ada lagi pendapat yang sejalan dengan itu, yaitu dari beberapa golongan
kaum Shufi dan kaum Syi'ah lmamiyah.

Al-Alusi, Pengarang Talsir RuhulMo'oni mengatakan bahwa di dalam kitob
Jami'ul Akhbar dari orang Syi'ah Imamiyah, fasal 15, ada tersebut bahwa
sebelum Allah menjadikan Adam nenek kita, telah ada 30 Adam.

Jarak di antara satu Adam dengan Adam yang lain 1,000 tahun, setelah
Adam yang 30 itu, 50,000 tahun lamanya dunia rusak binasa, kemudian ramai
1a9i50,000 tahun, barulah dijadikan Allah nenek kita Adam.

lbnu Buwaihi meriwayatkan didalam Kitob at-Tauhid, riwayat dari tmam
Ja'far as-shadiq dalam satu Hadis yang panjang, dia berkata: "Barangkalikamu
sangka bahwa Allah tidak menjadikan manusia (basyar)selain kamu. Bahkan,
demi Allah! Dia telah menjadikan 1,000.00 Adam (AUu Atfi Adama), dan
kamulah yang terakhir dari Adam-adam itu!"
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Berkata al-Haitsam pada syarahnya yang besar atas Kitab Nahjul-Balo-
ghoh: "Dan dinukilkan dariMuhammad al-Baqir bahwa dia berkata: Telah habis
sebelum Adam yang Bapa kita 1,000 Adam atau lebih." Ini semua adalah
pendapat dari kalangan Imam-imam Syi'ah sendiri: Ja'far as-Shadiq dan Mu-
hammad al-Baqir, dua di antara 12 Imam Syi'ah Imamiyah.

Kalangan kaum Shufi pun mempunyai pendapat demikian. As-Syaikh al-
Akbar lbnu Arabi berkata dalam kitabnya yang terkenal al-Futuhat al-Makki-
yoh, bahwa 40,000 tahun sebelum Adam sudah ada Adam yang lain.

Malahan untuk jadi catatan, lmam Syi'ah yang besar itu, Ja'far as-Shadiq
menyatakan bahwa di samping alam kita ini, Tuhan Allah telah menjadikan pula
12,000 alam, dan tiap-tiap alam itu lebih besar daripada tujuh langit dan tujuh
bumi kita ini.

Di dalam beberapa ranting yang mengenai kepercayaan terdapat perbeda-
an sedikit-sedikit, sebagai kita yang dinamai Ahlus-Sunnah, dengan kaum
Syi'ah. Tetapi di dalam hal yang mengenai ilmu pengetahuan alam ini, amat
sempitlah faham kita kalau sekiranya kita tidak mau memperdulikan, mentang-
mentang dia timbul dari Syi'ah. Karena hal-ihwal yang berkenaan dengan ilmu
pengetahuan itu adalah universeel sifatnya, yaitu menjadi kepunyaan manusia
bersama. Apatah lagi sampai kepada saat sekarang ini dan seterusnya, penyeli-
dikan ilmiah tentang alam, tentang hidupnya manusia didunia ini, tidaklah akan
berhenti.

Cobalah cocokkan keterangan lmam Ja'far as-Shadiq ini dengan hasil
penyelidikan alam yang terakhir, yang mengatakan bahwa alam cakrawala itu
terdiri daripada berjuta-juta kekeluargaan bintang-bintang, masing-masing de-
ngan mataharinya sendiri yang dinamai Galaxi.

Berdasarkan kepada semuanya ini, maka ditafsirkan oleh setengah ahli
tafsir, bahwa yang dimaksud dengan Adam sebagai Khalifah, ialah Khalifah dari
Adam-adam yang telah berlalu itu, yang sampaimengatakan seribu-ribu (sejuta
Adam). Dan dongeng lran yang diambil dan dimasukkan ke dalam beberapa
tafsir itupun menunjukkan bahwa dalam kalangan Islam sudah lama ada yang
berpendapat bahwa sebelum manusia kita ini sudah ada makhluk dengan
Adamnya sendiri terlebih dahulu. Sekarang tidaklah berhentiorang menyelidiki
hal itu, sehingga akhirnya datanglah pendapat secara ilmiah, diantaranya teori
Darwin, dilanjutkan lagi oleh berpuluh penyelidikan tentang ilmu manusia, pada
fosil-fosil yang telah membantu menunjukkan bahwa 400,000 tahun yang lalu
telah ada manusia Peking atau manusia Mojokerto.

Adapun al-Quran, karena dia bukanlah kitab catatan penyelidikan fosil
atau teori Darwin, tidaklah dia membicarakan hal itu. Tidak dia menentang teori
itu, malahan menganjurkan orang meluas-dalamkan ilmu pengetahuan tentang
apa saja, sehingga bertambah yakin akan kebesaran Allah.

Penafsiran yang kedua ialah Khaliloh dari Allah sendiri.
Diantara makhluk sebanyak itu manusialah yang telah dipilih Allah menjadi

KhalifahNya, yaitu Adam dan keturunannya. (Lihat Surat an-Namlayat 62).
Demikian kata mereka.

161
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Pada manusia itulah Allah menyatakan hukumNya dan peraturanNya;Dia
menjadi Khalifah untuk mengatur bumi ini, untuk mengeluarkan rahasia yang
terpendam di dalamnya. Dianugerahkan kepadanya akal. Akal itupun suatu
yang ajaib dan ghaib. Bentuknya tidak nampak, tetapi bekasnyalah yang
menunjukkan bahwa akal itu ada. Manusia yang ketika mulai lahir lemah tadi,
kian lama kian diberi persiapan. Kekuatan yang ada padanya amat luas dan
keinginan hendak tahu tidak terbatas. Memang kalau sendiri-sendiridia lemah
tidak berdaya. Tetapi kumpulan dari bekas usaha orang seorang itu dapat
mengesan dan membekas pada seluruh bumi. Dari keturunan demi keturunan
manusia itu bertambah dapat menguasaidan mengatur bumi. Telah dikuasai-
nya lautan dan telah diselaminya. Telah terbang dia di udara, telah pandai dia
bercakap bersambutan kata, padahal yang seorang di Kutub Utara dan yang
seorang di Kutub Selatan. Gunung ditembusinya dan dibuatnya jalan keretapi
di bawahnya. Dan banyak lagikemungkinan-kemungkinan lain yangakan dapat
dikerjakan dalam bumi, terutama sejak terbuka rahasia tenaga Atom dalam
abad 20 ini.

Memang ilmu yang luas itu tidak diberikan semuanya kepada orang-
seorang, dan tidak pula diberikan sekaligus, melainkan dari penyelidikan
mereka sendiri. Yang karena kesungguhan mereka, rahasia itu dibukakan dan
dibukakan lagi oleh Tuhan. Jadi dapatlah difahamkan bahwasanya ayat 31 yang
menerangkan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, dan seketi-
ka ditanyakan kepada Malaikat, Malaikat menyembahkan bahwa pengetahuan
mereka hanya terbatas sekedar yang diajarkan Allah kepada mereka (ayat 32),
lalu Adam disuruh menerangkan, maka diapun menerangkanlah semua narna-
nama itu. Dapat ditarik maksud yang dalam tentang keistimewaan yang diberi-
kan Allah kepada manusia, yang kian lama kian dibukakan rahasia segala nama
itu kepada manusia; namun keghaiban semua langit dan bumi masih banyak lagi
yang belum diajarkan kepada Malaikat ataupun kepada manusia, sebagaimana
yang tersebut pada ujung ayat 33.

Kepada tafsiran yang manapun kita akan cenderung, baik jika ditafsirkan
bahwa Adam dan keturunannya diangkat jadi Khalifah dari makhluk yang telah
musnah, ataupun sebagai Khalifah daripada Allah sendiri, namun isi ayat,
sebagai lanjutan daripada ayat sebelumnya telah menyingkapkan lagi tabir
pemikiran yang lebih luas bagi manusia, agar janganlah mereka kafir terhadap
Allah, ingatlah bahwa kedudukannya dalam hidup bukanlah sembarang kedu-
dukan. Janganlah disia-siakan waktu pendek yang dipakai selama hidup di
dunia itu.

Demikian besar sanjungan yang diberikan Allah, sangatlah tidak layak
kalau manusia menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan; di sini disebutkan
bahwa dia adalah Khalifah. Di waktu yang lain Tuhan katakan bahwa manusia
telah dijadikan sebaik-baiknya bentuk (Surat at-Tin, Surat 95), ayat 4. Dan di
kala yang lain Dia, Allah, sanjung dia tinggi-tinggi.

:W'n 3\3 ;J; ; 5 ii e #67' ;XAYfin;



Surat Al-Baqarah (Ayat 31-33)

(,t. tVr,)

"Don sesungguhnya telah Kami muliakan Bani Adam, dan Kami ongkut
mereka di darat dan di laut, don Kami beri rezeki mereko dengan yangboik-
baik, dan sungguh-sungguh Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan
(makhluk) yang telah Kami jadikan, sebenar-benar dilebihkon. " (al-lsra': 70)

Demikianlah kemuliaan yang telah dilimpahkan Tuhan kepada manusia,
adakah patut kalau manusia tiada juga sadar akan dirinya dari hubungannya
dengan Tuhannya?!
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(34) Dan (ingatlah) tatkala Kami ber-
kata kepada Malaikat: Sujudlah
kamu kepada Adam! Maka sujud-
lah mereka, kecuali iblis enggan
dia dan menyombong, karena
adalah dia darigolongan makhluk
yang kafir.

(35) Dan berkata Kami: WahaiAdam!
Tinggallah engkau dan isteri eng-
kau di taman ini, dan makanlah
berdua daripadanya dengan se-
nang sesuka-sukamu berdua, dan
janganlah kedua kamu mendekat
ke pohon ini, karena (kalau men-
dekat) akan jadilah kamu berdua
dari orang-orang yang aniaya.

(36) Maka digelincirkanlah keduanya
oleh syaitan dari (larangan) itu,
maka dikeluarkannyalah kedua-
nya dari keadaan yang sudah ada
mereka padanya. Dan berkatalah
Kami: Turunlah kamu! Dalam ke-
adaan yang setengah kamu terha-
dap yang setengah bermusuh-mu-
suhan dan untuk kamu di bumi
adalah tempat ketetapan dan be-
kal, sehingga sampai satu masa.
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Talsir Al-Azhar (Juzu' 7)

Setelah itu, menerimalah Adam
dari Tuhannya beberapa kalimat,
maka diampuniNya akan dia; se-

sungguhnya Da adalah Pemberi
ampun, lagi Maha Penyayang.

Kami firmankan: Turunlah kamu
sekalian dari (taman) ini, kemudi-
an iika ada datangpada kamusatu
petunjuk daripadaKu, maka ba-
rangsiapa yang menuruti petun-
jukKu itu, tidaklah ada ketakutan
atas mereka dan tidaklah mereka
akan berdukacita.

(39) Dan orang-orang yang kafir dan
mendustakan kepada ayat-ayat
Kami, mereka itulah penghuni-
penghuni neraka, yang mereka di
dalamnya akan kekal.

#.ff Aq.i*;';
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"Dan (ingatlah) tatkala Komi berkata ke da Malaikat: Suiudlah kamu
kepada Adam! Maka suiudlah mereka, kecuali iblis, enggon dia don menwm
bong, karena odalah dia dari golongan makhluk yang kafir. (ayat 34).

Inilah kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Allah mengangkat Khalifah di
bumi itu. Adam telah dijadikan dan telah diajarkan kepadanya berbasai nama,

dan banyak ilmu yang diberikan kepadanya, yang tidak diberikan kepada
Malaikat. Kemudian diperintahkan Tuhanlah Malaikat-malaikat itu menyata-
kan hormat kepada Adam, dengan bersujud.

Sudah lama kita maklumi, sebagaitersebut didalam beberapa surat dalam
al-Quran. Misalnya dalam Surat al-Haj (Surat 221 ayat 18, atau Surat an-Nahl
(Surat 16) ayat 49, atau ar-Ra'ad (Surat 13) ayat 16), atau Surat ar-Rahnnn
(Surat 55) ayat 6, bahwa seluruh makhluk bersujud kepada Tuhan, seiak dari
Malaikat, atau isisemua langit dan bumi, bahkan kayu-kayuan, bahkanbintang
di langitpun sujud kepada Tuhan. Kita nranusiapun sujud dan diperintah suiud
kepada Tuhan. Bagi kita manusia yangdikatakan sujud itu ialah mencecahkan
kening ke'bumi, lengkap dengan anggota yang tuiuh, yaitu kedua telapak
tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki ditambah kepala. Tetapi bagairnana

sujudnya pohon-pohon? Bagaimana sujudnya Malaikat? Niscaya tidaklah sam-
pai pensetahuan kita ke sana. Yang terang dengan sujud itu terkandunglah
sikap hormat dan memuliakan. Maka diperintahlah Malaikat rnemuliakan
Adam dan bersujud, yaitu suiud cara Malaikat, yang kita tidak tahu, dan tidak

z lz* cl aa u )aajifr t), rllc
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perlu dikorek-korek lagi buat tahu. Malaikatpun melaksanakan perintah itu
kecuali satu makhluk, yaitu iblis. Dia enggan menjalankan perintah Tuhan itu
dan dia menyombong. Mengapa dia enggan dan menyombong? Di ujung ayat
sudah ada penjelasannya, yaitu karena memang dia telah mempunyai dasar
buat kufur. Dan dalam ayat-ayat yang lain sampai dia menyatakan sebab
kesombongan itu, yaitu karena Tuhan menjadikannya dari api, sedang manusia
Adam yang disuruh dia bersujud kepadanya itu dijadikan Tuhan dari tanah.*

Dengan sikap iblis yang menyombong sendiriitu, mulailah kita mendapat
pelajaran bahwasanya Allah mentakdirkan di dalam iradatNya bahwasanya
tanda kikayaan Tuhan itu bukanlah iika Da menjadikan roh yang baik saja. Di
samping yang baikpun dijadikanNya yang buruk. Di samping yang patuh
dijadikanNya pula yang durhaka. Ini sudah ada sejak dari permulaan. Sehingga
bagi Nabi kita Muhammad s.a.w. sendiri yang tengah berjuang menyampaikan
seruan Allah seketika ayat iniditurunkan, menjadi pengertian lebih mendalam-
lah bahwa keingkaran dan kekufuran penentang-penentang beliau, baik waktu
di Makkah atau waktu di Madinah, sudahhh suatu kenyataan yang tidak dapat
dielakkan. Kalau dasar telah ada kufur, Tuhan Allahpun mereka tentang
sebagai ynng dilakukan oleh lblis itu.

"Dcln berkata Kami: Wahai Adam! Tingallah engkau dan isteri engkau di
tanlcrn ini, dan makanloh berdua daripadanw dengan *nang sesuko-sukomu
berdua; dan jarplanlah kamu berdta mendekat ke m,hon ini, karena (kalau
mendekat) akon jadilah kamu berdua don orang-orang yat1g aniaya." (ayat
35).

Setelah lepas dari ujian tentang narra-narna ilmu yang diaiarkan Allah, dan
lulus dari ujian ini melebihi Malaikat, setelah lepas dari ujian kepada Malaikat
yang diperintahkan sujud, dan sujud semua kecuali lblis, barulah Adam disuruh
berdiam di dalam taman itu bersarna isterinya. Nyatalah sekarang dalam ayat ini
bahwa sementara itu isteri beliau telah dijadikan Allah. Ialah yang telah diketa-
hui namanya oleh pemeluk ketiga agama: lslam, Yahudi dan Nasrani, yang

bemama Hawa, dan dalam eiaan orang Eropa disebut Euo.

Tidaklah dijelaskan dalam ayat ini asal keiadian itu dan tidak pula diterang-
kan pada ayat yang lain.

Orang Yahudi dan Nasrani, berdasar kepada Kitab Perjanjion Lama
(Kejadian, Fasal2 ayat 20 sampai24) mempunyaikepercayaan bahwa Hawa itu
diiadikan Tuhan daripada tulang rusuk Nabi Adam; dicabut tulang rusuknya
sedang dia tidur, lalu diciptakan meniadi perempuan dijadikan bininya.

Di dalam lslam kepercayaan yang umum tentang Hawa terjadi dari tulang
rusuk Nabi Adam itu, bukanlah karena percaya kepada Kitab Keiadian Fasal2
tersebut, karena Nabis.a.w. telah memberi ingat bahwa kitab-kitab Taurat yang

sekarang ini tidaklah asli lagi; sudah banyak catatan manusia, dan manusianya
itu tidak terang siapa orangnya. Bahkan naskah aslinya sampaisekarang tidak
ada. Hal ini diakui sendiri oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi Nabis.a.w.

* Lihat al-A'raf Surat 7 ayat 11; Shad, Surat 38, ayat 76.
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sendiri pernah bersabda, ketika beliau memberi ingat kepada orang laki-laki
tentang perangai dan tabiat p€rempuan supaya pandai-pandai membimbing-
nya. Maka tersebutlah dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh Imam
Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, demikian sabda beliau:

" Peliharalah perempuon-perempuan itu seboik-bo iknya, korena sesung-
guhnya perempuan dijadikan dan tulang rusuk, don sesungg uhnya yang paling
bengkok pada tulang rusuk itu, ialah yang sebelah atasnya. Mako jika engkau
coba meluruskannya, niscoyo engkou patahkon dia. Dan jika engkau tinggal-
kan sajo, dia akan tetop bengkok. Sebob itu peliharalah perempuan-perem-
puan baik-boik."

Hadis ini Muttafaq-'slaihi, artinya sesuai riwayat Bukharidengan riwayat
Muslim.

Apabila kita perhatikan bunyi Hadis inidengan seksama, tidaklah dia dapat
dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa perempuan, atau terutama Siti
Hawa, terjadi daripada tulang rusuk NabiAdam.

Tidak ada tersebut samasekalidalam Hadis inidari hal tulang rusuk Nabi
Adam. Yang terang maksud Hadis ini ialah membuat perumpamaan dari hal
bengkok atau bengkoknya jiwa orang perempuan, sehingga payah mem-
bentuknya, sama keadaannya dengan tulang rusuk; tulang rusuk tidaklah dapat
diluruskan dengan paksa. Kalau dipaksa-paksa meluruskannya, diapun patah.
Kalau dibiarkan saja, tidak dihadapidengan sabar, bengkoknya itu akan terus.

Apatah lagi Hadis ini dituruti oleh Hadis lain di dalam Shahih Bukharidan
Muslim juga, demikian bunyinya.

Dan pada satu riwayat pada kedua shahih, Bukhari dan Muslim.

&,$r4g{:l,iault\oVV6WLyt4tL'z\5(
"Perempuan itu adaloh seperti tulong rusuk; jika engkou coba melurus-

kannya, diapun patuh. Dan jika engkau bersuko-sukaan dengan dia, mako
bersuko-suka juga engkau, namun dia tetap bengkok. "
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Dan pada satu riwayat lagi dengan Muslim:
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V1;#\ bV #t,y $'#,t'i ;y r.*'rt;'it,
tL3yGWsW,5W$1lb&-WjV,,:{*:1

.,sesungguh nya perempuan itudiiadikan dari tulang rusuk. Dia tidak akan

dapat luruiuntuk 
-engkau 

ofos suotu ialan. Jika engkau mengambil ke'

."rongrn dengan dia, namun dia tetap bengkok. Dan jika engkau coba

meluriskonnyi, niscaya engkatt mematahkannya. Patahnya itu talaknya."

Ada lagi Hadis lain dengan makna yang serupa, diriwayatkan oleh ahli

Hadis yang lain pula.

Pada Hadis pertama sudah nyata tidak ada tersebut bahwa Hawa terjadi

dari tulang rusuk Adam. Pada Hadis yang kedua sudah lebih ielas lagibahwa itu

hanya perumpamaan. Hadis yang ketiga menjadi lebih jelas karena telah ada

Hadis yang kedua, bahwa itu adalah perumpamaan. Hadis yang ketiga menam-

bah jelas ligi, bahwa kalau laki-laki tidak hati-hatimembimbing isterinva, kalau

terus bersikap keras saia, talaklah yang teriadi dan pofoh oronglah rumah-

tangga.

Maka teranglah sekarang bahwa yang dimaksud di sini ialah jiwa atau

bawaan segala p-rn-puun dalam dunia ini. Pertimbangannya tidak lurus, kata

orang sekaiang, tidak obiektil. Perempuan didalam mempertimbangkan suatu

lebih banyak memperturutkan houonyo, yang cara sekarang kita namai senfi

men.
Hadis-hadis ini telah memberi petunjuk bagi seorang laki'lakiterutama bagi

seorang suami, bagaimana caranya menggauli isterinya dan mendidik anak-

anaknya yang perempuan. Supaya terjadi rumahtangga yang bahagia' hendak-

L[ r""runs Li.itut i mengenal kelemahan jiwa perempuan ini, yaitu laksana

tulang ,rruk yung bengkok. Seorang suami yang berpengalaman' dapat me-

ng"rtidu., -emahimiapa maksud Hadis-hadis ini. Kelemahan perempuan yang

rJp"i iini, pada hakikainya, kalau laki-lakipandaimembawakannva, inilah vang

menjadi salah satu dasar penguatan satu rumahtangga'

Jiwa perempuan itu akan nampalbengkoknya di dalam mempertimbang-

kan sesuatu keuntungan dan muslihat yang umum, jika bertentangan dengan

muslihat rumahtanggi. S"orung suami yang sedang kesusahan belanja, tidak'

lah boleh dengan kek".utan meminta supaya isterinya meminjami perhiasan

gelang dan ,uiung 
"-urnya 

untuk digadaikan sementara guna dijadikan modal,

meskipun menurut akal yang waras, sudahlah patut dia menyerahkan pada

waktu itu, sebab barang itupun digunakan untuk pertahanan di waktu sangat

susah. Kalau diminta dengan keras, dia akan bertahan. Kalau sama-sama keras,
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cerailah yang akan timbul. Tetapi kalau laki-laki mengenal rohosfo jiura perem-
puan yang bengkok itu, dia mesti menjauhijalan kekerasan. setengah dari sifat
bengkoknya jiwa perempuan, ialah jelas hiba kepada orar,g yung 

""dang 
susah.

Kalau kelihatan nyata oleh isterinya bahwa dia susah, dan kalzu ditanr,laioleh
isteri, tidak lekas-lekas menyatakan kesusahan itu, dia akan gelisah metihat
kesusahan suaminya. Dia tidak akan enak makan dan tidak ikan terpicing
matanya tidur karena melihat kesusahan yang menimpa suaminya, yang sangat
dicintainya itu. Kalau si suami pandai, dia sendiri yang akan -"nunggulkin
gelang atau subangnya itu, untuk dikurbankannya bagi kepentingan suaminya.
Inilah satu contoh!

Contoh yang Iain ialah keinginannya akan perhiasan. Kalau silaki-lakitidak
pandai membimbing, berapa saja belanja tidaklah akan cukup untuk memenuhi
keinginannya akan perhiasan. Kalau si suami keras, bakhil, lerailah yang akan
timbul. Tetapi kalau sisuami memperturutkan saja keinginan-keinginan isteri-
nya itu, akan sangsailah (sengsaralah) mereka dalam rumahtanqgi, sehinqga
berapapun persediaan belanja tidaklah akan sedang menyedang.-

Kalau laki-laki tidak mengenal bengkoknya jiwa isteri ini, lalu bersikap
keras, akan terjadilah perceraian. Atau kalau diperturutkan saja, akhimya
karena tidak terpikul, cerai juga yang akan timbul. Sebab itu Hadis ini memberi-
kan tuntunan yang sangat mendalam, agar lakilaki jangan lekas-le,pas rnen-
jatuhkan talak kalau tidak puasdengan perangai isterinya. orangMinangkabau
mempunyai pepatah:"Tidak ada lesung yang tidak berdetak", artinya tidak ada
perempuan seorangpun yang sunyi daripada kelemahan jiwa yang demikian.
Tetapi laki-laki yang memegang ketiga-tiga Hadis ini akan *r,ggrp hidup rukun
dengan isterinya, dalam irama rumahtangEa, yang kadang kaJa.ig.-biradan
kadang-kadang muram.

Inilah maksud Hadis.
Kembali kepada Hadis-hadis tadi, Memang ada sebuah riwayat pula yang

dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, al-Baihaqidan tbnu;Asakir, yaitJ
perkataan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang dari kalangan
sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Mereka berkata:

'#!,A/,3AtXVd j(-*:A;n,.;*,$gG
',h iY ; iaVzlvt y-X3&\sb lEifr\i+;Sivltp1t-

f)*i
"Tatkdla Adam telqh berdiom di dalam syurga itu, berjalanloh diaseorong

diri dolam kesepion, tidak ada posongon (isteri) yang okan menenteramkan-
nya. Moko tidurlah dia,lalu dia bongun. Tiba tibo di sisi kepolonw eorong
perempuan sedong duduk, yang teloh dijodikan Allah daripdo tulang rusuk-
nya."
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Riwayat ini sudah terang bukanlah dari sabda Rasulullah s.a.w. melainkan
perkataan Abdullah bin Abbas darl Abdullah bin Mas'ud.

Oleh karena riwayat ini adalah perkataan Sohobi' bukan sabda Rasul,

niscaya nilainya untuk dipegang sebagai suatu akidah tidak samahgidengan
Hadis yang shahih dari Nabi, apatah lagi dengan al-Quran. Mungkin sekali,

bahkan besar sekali kemungkinan itu, bahwa pernyataan kedua sahabat itu
terpengaruh oleh berita-berita orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu,
yang berpegang kepada isi kitab "Kefadian", Fasal 2' ayat 21: "Maka didatang-

kan Tuhan Allah kepada Adam itu tidur yang lelap, lalu tertidurlah ia. Maka

diambil Allah tulang ditutupkannya pula dengan daging. Maka daripada tulang
yang telah dikeluarkannya dari dalam Adam itu, diperbuat Tuhan seorang

perempuan, lalu dibawanya akan dia kepada Adam."
Sebagaimana telah kita beri penerangan di mukaddimah tafsir ini. Rasu-

lullah s.a.w telah memberikan pedoman kepada sahabat-sahabat beliau dalam

hal rnenilai berita-berita yang disampaikan oleh Ahlul-Kitab.

dfi,J5-461311t(Jv;;3":+,,r-r'q,,\gi{i;
k i,3;,; 36 pu;y) ;a, *j\,:nJ4l_; *,W\,

iVs^ tlS; l; #v; =q,sA $ j:rt,ki * i,
"Dgln telah mengeluarkan Bukhon daripada Hodis Abu Hurairoh- Kato

Abu Hurairoh itu: Adalah ohlul-kitab itu membaca Taurot dengan bohoso

Ibrani dan mereka talsirkan dia ke dalam bahos Arab untuk orang-orong
Islom. Maka berkotalah Rasululloh s.o.u.,..' Jangonlah komu longsung mem-

funorkon ohlul-kitob itu dan jangan pula langsung kamu dustakan, tetapi

katokanlah: Kami beriman kepada Allah."

Berdasar kepada Hadis ini iadibesarlah kemungkinan bahwa riwayat Siti

Hawa terjadi dari tulang rusuk Adam yang diberikan oleh lbnu Abbas dan lbnu

Mas'ud ini didengar mereka dari Taurat yangdibacakan oleh ahlul kitab itu,lalu
mereka terima saja bagaimana adanya sebagai satu/oklo yang mereka terima,
yang boleh diolah dan diselidiki pula oleh orang lain.

l-antaran itu pula maka tidaklah salah pada pendapat penafsir yang dha'if
ini kalau ada orang yang tidak memegang teguh i'tikad bahwasanya Hawa

teriadi daripada tulang rusuk Nabi Adam, sebab tidak ada firman Tuhan

menyebutkannya di dalam al-Quran, dan tidak pula ada sabda Nabiyang tepat

menerangkan itu. Yang ada hanya berita atau penafsiran dari Affiullah bin
Abbas dan AMullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain yang besar

kemungkinan bahwa ceritera ini mereka dengar dari orang Yahudi yang

membaca kitab "Keiadian" salah satu dari kitab catatan Yahudi yang mereka

sebut Taurat itu.
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Dan Hadis-hadis Bukharidan Muslim yang tiga buah diatas tadi, kita terima
dan kita amalkan dengan segala kerendahan hati, untuk pedoman hidup
menghadapi kaum perempuan, sebagai teman hidup laki-lakidalam dunia ini.
Apatah lagi setelah datang Hadis lain yang menguatkan nasihat bagi kaum laki.
laki di dalam bergaul baik-baik dengan perempuan, yang dirawikan oleh Imam
Bukhari dan Muslim juga:

-;r;"rr'lW 
5 4\ "rY:\"'Atr i;l W 1g;i\ I';,r:G;)'?w6$\rY\ l:\

iut:&,
"Peliharalah perempuan-Wrempuan ifu sebaik.baiknya, karena kamu

teloh mengambilnya dengan amanat dari Allah, dan kamu halalkan kehor-
matan mereka dengan kalirnat-kalimat Allah."

Syaikh Muhammad Abduh di dalam pelajaran tafsirnya, yang dicatat oleh
muridnya Sayid Muhammad Rasyid Ridhadidalam tafsirnya al-Manor menya-
takan pula pendapat bahwa Hadis mengatakan perempuan terjadidari tulang
rusuk itu bukanlah benar-benar tulang rusuk, melainkan suatu kias perumpa-
maan belaka, sebagai ada juga contoh demikian di dalam Surat 21, Surat al-
Anbiya' ayat 27:

$,,v'u,>J3 blz;yg
"Telah dijadikan monusio itu dari silat terburu-buru."

Dalam segala urusan dia mau lekas saja. Padahal kesanggupannya ter.
batas. Mungkin tidak juga ada salahnya kalau kita berfaham tentang arti Hadis
yang mengatakan bahwa kaum perempuan ter.iadi dari tulang rusuk itu, selain
dari satu perumpamaan tentang keadaan jiwanya ialah pula satu perlambang
tentang kehidupan manusia di atas dunia ini. Seorang laki-laki yang telah patut
kawin, adalah seumpama orang yang masih belum ada tulang rusuknya, sebab
isteri itupun disebut dalam kata lain dengan teman hidup. Seorang duda adalah
seorang yang goyah jiwanya, karena tidak ada sandaran. Demikian juga se-
orang perempuan, kalau belum juga dia bersuami padahal sudah patut ber-
suami, samalah keadaannya dengan sebuah tulang rusuk yang terlepas dari
perlindungan. Bila dia telah bersuami, dia telah diletakkan ke tempatnya
semula, dan dia telah terlindung oleh kulit pembungkus rusuk itu, yaitu
perlindungdn suaminya.

Sebab, benar atau tidaknya riwayat SitiHawa terjadidaripada tulang rusuk
Nabi Adam itu, namun sekalian isteri tidaklah terjadidari tulang rusuk suami-
nya!
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Sekarang kita kembali kepada Tafsir'

t"tika aiirruhlah Adam dan isterinya duduk di dalam taman indah berseri

itu. Mereka keduanya diberi kebebasan, makan dan minum, memetik buah-

buahan yang lezat ranum, yang hanya tinggalmemetik. Artinya bebasrnerdeka.

Tetapi ii aiU- ayat ini kita bertemu lagi satu pelajaran tentarg filsa(at

merieka. Kemerdekaan ialah kebebasan membatasi diri! semua bebas di-

,niXun, kecuali buah daripada pohon yang terlarang: "Jangan kamu berdua

."""i"il", kepada pohon ini". Sama juga dengan beberapa larangan dalam al'

Qrrun, "Jangan kamu mendekati zina!" Karena kalau sudah mendekat ke sana,

ni..uyu term-akan juga kelaknya buah itu. Kalau dia kamu makan, niscaya kamu

merugi."'--6rung 
yang tidak sanggup memelihara kemerdekaannya, niscaya akan

kenilangai lem-erdekaan itu Dan jika kemerdekaan telah hilang, kerugianlah

yang akan berjumPa'- "penafsir tidak hendak menyalinkan buah pohon apakah yang dilarang

mereka memakan itu? Ada orang yang mengatakan buah khuldi, atau buah

kekal. Penafsiran ini niscaya salah. sebab yang menamainya syaiaratul'khuldi,

pohon kekal siapa yang memakannya tidak- mati-mati, bukanlah Tuhan, tetapi

;;"ii"" sendiri se[etili-a merayu Adam. (Lihat Surat 20, Thaha avat 120)'

paaanat kita bertemu sabda iuhan yang lain untuk mendekatkan kita me-

,nuhurnkun syojarah atau pohon apakah yang dilarang Adam dan Hawa

-"*ut unnvu itr. Di dalam surat lbrahim (surat 14, ayat 24 sampai26), Tuhan

mengambil perumpamaan tentang dua pohon; pohon yang baik dan yang

;u;u"[. Pohon yang baik ialah kalimat yang baik. Kalimat vang baik ialah "La

Ilaha lllallah." bun pohon yang iahat ialah perumpamaar.r dari.kalimat yang

buruk. Kalimat yang buruk adalah segala macam kedurhakaan kepada Allah.

Dan yang palin' buiuk ialah "syirik", mempersekutukan Tuhan dengan yang

lain.
Maka pelanggaran kepada larangan saja, sudahlah namanya mulai mema-

kan buah pohon yang buruk. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon yang

terlarang itu.

,,Mako digelincirkanlah keduanya oleh syoiton dari (larangan) itu, dan

dikeluarkanloi keduonyo dari keadaan ydng sudah ada mereka pdanya."

tp""sk"f ayat 36). Artinya masuklah syaitan ke tempat mereka' lalu merayu

i* i,"-p"rdayakan mlreka, supaya mereka makan juga buah pohon yang

terlarang itu, sampai syaitanmengatakan bahwa itulah pohon kekal, siapa yang

1n"-ut in tidak ikan mati'mati. Sampai karena pandainya syoiton merayu

["duunyu tergelincir, termakan juga akhirnya buah pohon terlarang itu. Demi

*"i"f.u rnupui, k"uiluun mereka menjadi berubah, ternyata terbukalah aurat

;;;;k;. (at-Aiaf, Surat 27, avat22\, bertukarlah keadaan' insaflah mereka

6"n*u ."r"ka telah bertelanjang, alangkah malunya. Maka tahulah Tuhan

;;i;;; r"i""g""Nv" tetan aiunggar : " Dai berkatalahKami: Turunlah semua!"

il;i"h iis; ieriUiai yang dimiksud oleh ayat itu, yaitu Adam dan Hawa dan

syaitan yang mengg"iincirkan keduanya itu. Semua disuruh turun daritempat
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yang mulia itu, tidak boleh tinggaldi sana lagi; yang berdua karena melanggar
larangan, yang satu lagi karena menjadi si longkonos* memperdayakan orang.

"Yang *tengah kamu dengan wr{g *tengsh jodi furmusuhl" Karena
dasar permusuhan sudah nampak sejak semula silblis atau syaitan tidak mau
sujud karena sombong merasa diri lebih, tetapi menanamdendamdalam batin
untuk mencelakakan manusia. Rupanya sudah ditakdirkan Allahlah bahwa
permusuhan ini akan terus menerus dibawa ke muka bumi. "Don untukkamu
di bumi adalah tempat berdiam, dan perbekalon, sompoi s atu u-nktu." (ujung
ayat 35).

Disuruhnya mereka, semuanya, ketiganya, meninggalkan tempat itu, pin-
dah ke bumi. Di sanalah ditentukan tempat kediaman mereka; tetapi hanya
buat sementara, tidak akan kekaldisana. Dibumi itulah mereka menyediakan
bekal yang akan mereka bawa kembali menghadap Tuhan apabila waktu yang
tertentu bagi hidup itu sudah habis.

Niscaya menyesallah Adam atas kesalahan yang telah diperbuatnya, telah
dilanggarnya larangan, karena tidak tahan dia oleh rayuan syaitan iblis. Lalu
memohon ampunlah dia kepada Allah:

" Maka menerimalah Adam daripada Tuhannya beberap kalimat, maka
diompuninyalah akon dio; sesungguhnya Dia adalah Pemberi ompun, lagi
Maha Penyayang." (ayat 37).

Menyesallah Adam akan nasibnya. Dia yang bertanggungjawab, sehingga
isterinyapun telah turut tergelincir karena rayuan syaitan itu. Dia memohonkan
kepada Tuhan agar mereka diampuni, diberi maaf, diberitaubat atas kesalahan
itu. Kesalahan yang timbul karena belum ada pengalaman atau karena kurang
awas atas perdayaan musuh yang selalu mengintai kelemahan dan kelalaian.
Tetapi Adam pun tidak tahu dengan cara apa menyusun kata yang berkenan
kepada Tuhan. Yang pantas buat diucapkannya, agar permohonannya di-
terima.

Maka tersebutlah didalam Hadis Qudsi:

,#311#;tt,
" RahmatKu, kosih-soyo ngKu, mengolahkan murkoK u."

Tuhan ajarkanlah kepada Adam betapa cara memohonkan ampun itu,
itulah beberapa kalimat yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam Surat al-A'raf
(Surat 7, ayat 23), bertemulah kalimat yang diajarkan Tuhan itu:

k r j y'v ; )';,,V;SKVJ|J($); I r|V:iifiuu;
* Si langkanas; yaitu penipu, orang berbuat jahat dan penghasut. (Minangkabau)
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"Ya Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami, maka iika tidaklah
Engkau beri ampun kami, dan Engkau beri rahmat kami,sesungguhn ya iadilah
kami orang-orang yang rugi."

HambaNya Adam dan Hawa merasa menyesal, tetapi tidak tahu dengan

susun kata apa untuk menyampaikan permohonan ampun, lalu diajarkanNya.
Dan meminta ampun dan diampuniNya. Adakah lagi satu kasih yang melebihi
ini? Sungguh, Dia sedia selalu memberi ampun, Dia kasih selalu dan sayang

selalu.
Setelah Adam dan isterinya diberi ampun, barulah mereka disuruh ber-

angkat:

"Kami firmankan: Turunlah kamu sekolion dari taman ini. " (pangkalayat

38). Berangkatlah dan tinggalkanlah tempat ini. Pergilah ke bumiyang telah Aku
sediakan buat kamu itu. Setelah kamu sampai di sana kelak, tidaklah akan Aku
biarkan saja kamu, melainkan akan Aku kirimkan kepada kamu petunjukKu
kelak. "Moka barangsiapa yang menurut petunjukKu, tidaklah akan ada

ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita." (ujung ayat

38).
sungguh terharu kita membaca ayat ini, apatah lagi kalau dalam aslibahasa

al-Quran.
Benar Adam telah salah melanggar larangan, tetapi karena rayuan, bujuk

dan cumbu iblis. Dan dia menyesal, lalu memohonkan ampun. oleh Allah

Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah diberi ampun. Maksud
pertama dari Adam bukanlah berbuat salah, dasar isi jiwa manusia adalah baik,
bukan iahat. Dia disuruh pindah ke bumi, karena akan diberi tugas yaitu apapun

kesenangan di tempat itu, di taman atau di syurga, namun tidak layak lagi

baginya. Dan disuruh pindah ke bumi, karena akan diberi tugas, yaitu menu-

runkan ummat manusia. Mengumpulkan bekal di bumi, yang akan dibawa

kembali menghadap Allah. Memang dia telah berdosa, tetapi dosanya telah

diampuni. sekarang dia harus berani menempuh hidup di bumi itu. Jangan ke

sana dengan hati iba dan dukacita. Hidup di bumi berketurunan beranak-cucu.

Tuhan berjanji akan selalu mengiriminya tuntunan, petunjuk dan bimbingan.

Lantaran iiu, betapapun hebat permusuhannya dengan syaitan iblis, dengan

adanya tuntunan Tuhan itu, asal dipegangnya teguh, dipegang tegUh pula oleh

anak-cucu di belakang hari, mereka akan selamat dari rayuan syaitan iblis.

Mereka tidak akan diserang oleh rasa takut dan tidak pula akan ditimpa

penyakit dukacita.

Apabila saudara-saudara kaum Muslimin telah merenungkan ayat-ayat ini

dapatlah saudara-saudara melihat perbedaan dan persimpangan jalan diantara
kepercayaan kita kaum Muslimin dengan pemeluk agama Nasrani. Keduanya

sama mengaku bahwa Adam telah berdosa melanggar larangan. Tetapi kita
kaum Muslimin percaya bahwa dosa itu telah diampuni. Dia tidak usah takut
dan dukacita lagi. Adam bukanlah diusir dari syurga, tetapi diberi tugas

menegakkan kebenaran dalam bumi dan diberi tuntunan. Orang Nasrani
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mengatakan bahwa dosa Adam itu telah menjadi doso tloris turun temurun
kepada segala anak-cucunya, dan naiknya Isa Almasih ke atas kayu saliblah
yang menebus dosa warisan Adam itu. Kita mengakui bahwa kejadian dari
manusia, gabungan akal dan nafsu, pertentangan cita-cita mulia dengan ke-
hendak-kehendak kebinatangan berperang dalam dirikita. Kalau kita berbuat
dosa, bukanlah itu karena dosa yang kita warisi dariAdam, dan kita sendiri-
sendiri, bisa meminta ampun dengan sungguh,sungguh kepada Tuhan, niscaya
akan diampuni, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak masuk dalam
akal murni kita bahwa Allah menurunkan dosa waris Adam kepada anak-
cucunya dan mengutus lsa Almasih ke dunia untuk naik ke atas kayu palang,
buat mati di sana bagi menebus dosa waris manusia tadi. Padahal dikatakan
pula bahwa Isa Almasih itu adalah Allah sendirimenjelma ke dalam tubuh Gadis
suci Maryam, kemudian menjelma menjadi putera. Inilah yang dijadikan dasar
kepercayaan, yaitu Allah Ta ala sendiri menjelma menjadi anakNya, yaitu
Kristus.

Islam mengajarkan bahwa dosa bukanlah timbul karena warisan, melain
kan karena gejala-gejala pertentangan yang ada dalam batin manusia itu sendiri.
Adam sendiri terlanjur memakan buah yang terlarang, karena pertentangan
hebat yang ada dalam jiwa, sehingga ciri mulia kalah oleh hawanafsu keinginan.
Tetapi, sebagai terdapat pada tiap-tiap manusia kemudiannya, bila telah lepas
dari berbuat dosa itu, sesalpun timbul. Adam memohon ampun kepada Tuhan
dengan sungguh-sungguh lalu dia diampuni. Lalu dianjurkan tiap-tiap manusia
mengikuti imannya kepada Allah dengan amal yang shalih. Sehingga kalahlah
timbangan yang jahat oleh timbangan yang baik. Dengan tidak perlu membuat
gelisah jiwa sendiri, dengan merasa berdosa terus menerus, karena dosa itu
diwarisi.

Alamat kasih Tuhan akan hambaNya, bukanlah dengan cara dia sendiri
menjelma ke dalam tubuh perawan suci, lalu lahir ke dunia menjadi anak.
Melainkan Tuhan dari masa ke masa mengutus Rasul-rasulNya, yaitu di antara
manusia-manusia sendiri yang Dia pilih, untuk menyampaikan WahyuNya
kepada seluruh manusia. Barangsiapa yang menurut tuntunan wahyu itu
selamatlah dia dalam perjalanan hidupnya, dan barangsiapa yang tidak mem-
perdulikannya, celakalah dia. Diantara Rasul yang diutus itu, termasuklah Isa
Almasih sendiri.

Ada juga perbincangan di antara Ulama-ulama Tafsir tentang jonnah
tempat kediaman Adam dan Hawa itu. sebagaimana dimaklumi, arti yang asal
dari jannah ialah taman atau kebun, yang di sana terdapat kembang-kembang,
bunga'bunga, air mengalir dan penuh keindahan. Dan diberiartidalam bahasa
kita Indonesia, dengan suarga atau syurga. Yang menjadi perbincangan, apa-
kah ini sudah jannah yang selalu dijanjikan akan menjadi tempat istirahatnya
orang-orang yang beriman dan beramal shalih di hariakhirat? Apakah inisudah
Darul Qarar (negeri tempat menetap) dan Dorul Jaza' (negeri tempat me-
nerima balas jasa). Ataukah Jannah yangdimaksud disinibaru menurut artinya
yang asli saja, yaitu suatu taman yang indah di dalam dunia ini?
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Kata setengah ahli tafsir, memang ini sudah syurga yang dijanjikan itu
terletak di luar dunia ini, di suatu tempat yang tinggi. OIeh sebab itu setelah
Adam, Hawa dan lblis disuruh keluar dari dalamnya, disebut lhbifhu, yang
berarti turunlaht Atau ke bawahlah!

Tetapi setengah penafsir lagi mengatakan bahwa tempat itu bukantah
syurga yang dijanjikan di akhirat esok. Salah seorang yang berpendapat
demikian ialah Abul Manshur al-Maturidi, pelopor llmulKalam yang terkenal.
Beliau berkata di dalam Tafsirnya at-Ta'wilaot: "Kami mempunyai keper-
cayaan bahwasanya jannah yang dimaksud di sini ialah suatu taman diantara
berbagai taman yang ada di dunia ini, yang di sana Adam dan isterinya
mengecap nikmat llahi. Tetapi tidaklah ada perlunya atas kita menyelidikidan
mencari kejelasan di mana letaknya taman itu. Inilah Mazhab Salaf. Dan
tidaklah ada dalil yang kuat, bagi orang-orang yang menentukan di mana
tempatnya itu, baik dari Ahlus Sunnah atau dari yang lain-lain."

Inipun dapat kita fahamkan, sebagaimana dikemukakan oleh setengah ahli
tafsir. Kata mereka bagi menguatkan bahwa itu belum syurga yang dijanjikan di
hari depan ialah karena di syurga yang disebutkan ini masih ada lagimakanan
yang dilarang memakannya, sebagaimana dapat kita |ihat pada ayat-ayat yang
menyatakan sifat-sifat dan keadaan syurga; malahan khamar yang istimewa dari
fabrik syurgapun boleh diminum di sana. Yang kedua, kalau itu sudah syurga
yang dijanjikan, tidaklah mungkin roh jahat sebagai iblis itu dapat masuk ke
dalamnya.

Maka mengaji di mana letak jannah itu, iannah duniakah atau jannah yang
telah dijanjikan, demikianlah halnya. Menunjukkan betapa bebasnya Ulima-
ulama dahulu berfikir. Dan kita tidak mendapat alasan kuat pula buat me.
ngatakan bahwa yang satu lebih kuat dari yang lain.

Kemudian itu tersebut pula dalam riwayat yang dibawakan oleh lbnu Jarir
dalam tafsirnya. dan dibawakan pula oleh lbnu AbiHatim yang katanya diterima
dari sahabat Rasulullah s.a.w., Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang
lain, bahwa iblis hendak masuk ke dalam syurga itu, tetapidi pintu dihambai
oleh Khazanahnya. Yaitu Malaikat pengawal syurga, akhirnya dia tak dapat
masuk, lalu dirayunya seekor ular, dimintanya menumpang dalam mulut ular
itu. Disebut pula di situ bahwa ular pada masa itu masih berkakiempat. Ular itu
tidak keberatan, maka masuklah iblis ke dalam mulutnya dan menyelundup
masuk ke dalam syurga, tidak diketahuioleh Malaikat pengawal tadi, sehingga
dia leluasa dapat bertemu dengan NabiAdam. Dengan bercakap melaluimulut
ular, sehingga oleh Nabi Adam dikira bahwa illar itulah yang berbicara, mulailah
iblis melakukan rayu dan cumbunya, agar Adam dan Hawa memakan buah
yang terlarang itu. Tetapi Adam tidak mau percaya, lalu lblis keluar dari
persembunyiannya, lalu merayu dengan berterus"terang sampai Hawa tertipu,
dan kemudian Adam menurut.

Riwayat semacam ini bolehlah kita masukkan juga ke dalam lsrailiyat, kisah
Taurat yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat lain dari
orang Yahudi, dikutipnya dari dalam Taurat, sebagaimana diingatkan olehAbu
Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang telah kita salinkan cli atas tadi,
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yang tidak boleh lekas ditelan, dibenarkan semuanya dan tidak boleh didusta-
kan semuanya.

Yang penting ialah bahwa didalam al-Quran sendiritidak ada ceritera iblis

numpang dalam mulut ular itu, yang bagaimana kita membacanya, mestilah

meninggalkan kesan bahwa Malaikat Khazanah syurga telah dapat ditipu oleh

iblis, sehingga derajat Malaikat sudah sama saja dengan manusia biasa, dapat

dikicuh. Mempercayai ceritera semacam ini agaknya sama saja dengan mem-

percayai bahwa kalau ada perempuan dalam bunting (hamil), hendaklah di-

pakukan ladam kuda di muka pintu rumah, supaya hantu-hantu iahat jangan

berani masuk, sebab ada ladam itu.
Menurut satu riwayat dari lbnu Abi Hatim, yang katanya diterimanya dari

Abdullah bin Umar. bahwa Adam turun ke dunia di Bukit Shafa dan Hawa

turun di Bukit Marwah. Dan riwayat lain dari lbnu Abi Hatim juga, katanya

diterimanya dari Ibnu Umar juga; Adam turun di bumidi antara neieriMakkah
dengan Thaif.

Ada pula riwayat lbnu Asakir yang katanya diceriterakan dari lbnu Abbas,

bahwa Nabi Adam turun di Hindustan dan Hawa turun diJeddah.
Kata orang itulah sebabnya maka Jiddah bernama Jeddah (Jiddah), karena

arti Jiddah ialah nenek-perempuan.
Dan ada pula satu riwayat yang mengatakan bahwa tempat turunnya Nabi

Adam bukan di Makkah, bukan di Hindustan, tetapi di Pulau Serendib.
Di mana Pulau Serendib?
Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dalam surat-suratnya yang dikirimkan dari

Sailan (Ceylon) kepada murid-muridnya di Makassar dan Banten pada akhir
abad ketujuhbelas, sebelum beliau dipindahkan ke Afrika Selatan, selalu me-

nyebutkan bahwa beliau bersyukur karena di pulau pengasingan ini, pulau

Serendib, tempat turunnya nenek kita Nabi Adam, dan beliau masih dapat

beribadat kepada Tuhan. Maka Syaikh Yusuf dengan demikian memegang

pendapat yang umum pada waktu itu bahwa Pulau Serendib ialah Pulau ceylon
(sekarang Sri Lanka).

Tetapi dalam penyelidikan ahli.ahli terakhir menunjukkan bukti-bukti pula

bahwa Pulau Serendib bukanlah Ceylon, melainkan Pulau Sumatera' Sebab

nama Serendib adalah bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Arab.

Aslinya ialah Pulau Swarno-Dwipo, yaitu nama Sumatera di zaman dahulu,

sebagaijuga Jawa Dwipa nama dari Pulau Jawa.

Kita salinkan segala riwayat ini, sudahlah nyata bahwa kita tidak berpegang

kepada salah satu daripadanya. Sedangkan yang diriwayatkan oleh lbnu Abi
Hatim dari lbnu Umar, lagidua macam, yang mengatakan Adam turun diBukit
Shafa dan yang satu lagi mengatakan Nabi Adam turun di antara Makkah
dengan Thaif.

Ditambah lagi dengan riwayat yang mengatakan turun di Hindustan,
ditambah lagi dengan riwayat yang mengatakan turun di pulau Ceylon, dan

Sumatera, sehingga penafsir ini bisa pula berbangga, bahwa asal seluruh
manusia yang ada di atas dunia iniadalah dariPulau Sumatera, sebabSerendib
adalah Swarnadwipa, dan Swarnadwipa adalah Sumatera, semuanya itu tidak
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lah ada sebuah juga yang dapat dipertanggungiawabkan menurut bahan-bahan
sejarah. Dan riwayat-riwayat semacam inipun tidak ada yang dikuatkan oleh
Hadis yang shahih, walaupun sebuah.

Dahulu kalau kita naik haji, seorang penunjuk jalan akan membawa kita
ziarah ke kuburan yang dinamai kuburan Siti Hawa diJiddah itu; panjangnya
sampai seperempat kilometer atau lebih. Dan di Ceylon pun kita bisa dibawa
orang ke atas puncak gunung yang dinamai "Talapak Nabi Adam".

semuanya ini adalah ceritera bagus-bagus untuk khayal, tetapiakal yang
terlatih di bawah bimbingan al-Quran dan Hadis Rasulullah tidaklah akan dapai
menelan saja ceritera-ceritera semacam ini, walaupun ada disuntingkan pada
setengah tafsir.

Sebagai kunci dari sabda-sabda mengenai Adam dan isterinya ini, maka
berfirmanlah Tuhan selanjutnya.

"Dan orang-orong yong kalir, dan mendustakan oyot.oyot Komi."(pang
kal ayat 39). Yaitu yang tidak mau memperdulikan pesan-pesan yang telah
diberikan Allah kepada Adam dan isterinya seketika mereka dilepas dari
Jannah itu ke dalam dunia ini, sehingga orang-orang itu jatuh ke dalam
perangkap syaitan iblis yang menjadi musuhnya turun-temurun.

"Mereka ituloh penghuni nerako, yang mereka di dalamnya okon kekat."
( ujung ayat 39). Dengan ayat ini sebagai pengunci kisah, terbentanglah di
hadapan kita suatu petunjuk bahwa kita tidak akan berhenti berjihad, ber
sungguh-sungguh, bekerja keras, bersemangat di dalam dunia ini. Kita sebagai
turunan Adam telah diangkat menjadi Khalifah Allah, menyambung tugas
nenek-moyang kita. Dan kita menghadapi satu kenyataan, yaitu di dalam
melaksanakan tugas itu kita selalu diganggu dan diperdayakan oleh syaitan iblis.

Di sini pula kita mendapat suatu kesan yang mendalam tentang ajaran
agama di dalam menentukan musuh kita. Kaum yang tidak bertuhan, atau
kaum yang hendak mempertahankan kekuasaan kezaliman, selalu membesar-
besarkan bahaya musuh dari luar, supaya rakyat lupa atau dipalingkan per-
hatian mereka dari kelemahan pemerintahnya. Lalu dikatakan bahwa musuh
yang besar itu ialah Kapitalis, lmperialis dan Kolonialis. sampai-sampaikalau
rakyat tadi telah lapar, habis dihisap darahnya oleh pemerintahnya sendiri,
dikatakan juga bahwa sebab-sebab kesengsaraan rakyat itu ialah kaum kapitalis
dari luar.

Tetapi di dalam kehidupan beragama, diajarkan dan dititik-beratkan sejak
zaman dahulu bahwa musuh besar turun-temurun itu ialah iblis, atau syaitan.
Yang kadang-kadang menjalar atau mengalir di dalam tubuh anak Adam,
sebagaimana menjalar dan mengalirnya darahnya sendiri. Oleh sebab itu di
dalam agama orang diperintahkan menilik musuh terlebih dahulu di dalam
dirinya sendiri, sebelum mengadakan propaganda besar-besaran menipu orang
banyak, supaya menghadapkan perhatian ke luar diri.
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Wahai Bani Israil: Ingatlah nikmat'
Ku yang telah Aku kurniakan
kepada kamu dan penuhilah janji'
mu, agar Aku penuhi (pula).janji-
Ku, dan semata-mata kepadaKu
saialah kamu takut.

(41) Dan percayalah kepada apa yang
Aku turunkan, yang bersetuju
dengan apa yang ada sertamu,
dan janganlah kamu jadi orang'
yang mula sekali mengkufurinya.
Dan janganlah kamu jual ayat-
ayatKu dengan harga yang sedikit;
dan semata-mata kepadaKu saja-
lah kamu bertakwa.

(42) Dan janganlah kamu campur-
adukkan yang benar dengan yang
batil dan kamu sembunyikan ke-
benaran, padahal kamu menge-
tahui.

(43) Dan dirikanlah sembahyang dan
berikanlah zakat, dan ruku'lah
bersama orang-orang yang ruku'.

(t14) Apakah kamu suruh manusia ber-
buat kebajikan, akan kamu lupa-
kan dirimu (sendiri) padahalkamu
membaca kitab; apakah tidak
kamu fikirkan?

(45) Dan mohonlah pertolongan
dengan sabar dan sembahyang.
Dan sesungguhnya hal itu me-
mang amat berat, kecuali atas
orang-orang yang khusyu'.
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(tl6) (Yaitu) orang-orang yang sungguh
percaya, bahwasanya mereka
akan bertemu dengan Tuhan
mereka, dan bahwasanya mereka
akan kembali kepadaNya.

>2itz,-,. l zL )'-lz 2lz z a.
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Do'wah Kepoda Bani Israil
Sebagai telah kita maklumi pada keterangan-keterangan di atas selain

dari persukuan Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, maka ada pula penduduk
Madinah dari pemeluk agama Yahudi. Mereka bukanlah bangsa Arab ke-
turunan Qahthan atau Adnan. Tetapi mereka adalah keturunan dari Nabi
Ya'kub alaihis-salam. Ya'kub putera darilshak dan Ishak putera dari lbrahim,
semuanya adalah Rasul Allah. Beliau beranak laki-laki 12 orang, di anfaranya
Nabi Yusuf a.s. Maka berkembang-biaklah anak keturunan Nabi Ya'kub yang
12 orang ini. Gelar kehormatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Ya'kub
ialah Israil. II diujung itu ialah bahasa Ibraniyang artinya Allah. Israilkononnya
berarti Amir pejuang bersama Allah.

Bani Israil menerima Taurat dari Musa. Lama-lama timbullah pada mereka
kesan bahwasanya agama yang mereka pusakai dari nenek-moyang mereka itu
yang dirumuskan dalam Taurat Nabi Musa dan Nabi-nabi yang lain sesudah
Musa, adalah khusus buat mereka belaka. Di antara 12 suku Bani Israil itu, yang
terbesar adalah keturunan suku anak yang kedua, yaitu Yahuda. Lama ke-
lamaan menjadi kebiasaanlah mereka menyebut diri Yahudi dan agama mereka
agama Yahudi, yang dibangsakan kepada Yahuda itu. Padahalyang lebih tepat,
supaya semuanya tercakup ialah kalau disebutkan Bani Israil.

Maka selain dari da'wah untuk orang Arab, Qahthan dan Adnan, Nabi
Muhamrnad s.a.w. diperintahkan Tuhan menyampaikan da'wah kepada Bani
Israil. Persukuan mereka yang besar diMadinah ketika itu adalah Bani Nadhir,
Bani Qainuqa', Bani Quraizhah dan lain-lain persukuan yang kecil-kecil. De-
ngan pindahnya Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah, rapatlah pergaulan
dengan mereka. Apatah lagi ketika itu kegiatan perdagangan ada di tangan
mereka. Mereka selalu bertemu di pasar. Dan telah dibuat perjanjian akan
hidup berdampingan secara damai. Maka diperintahkan kepada Rasulullah
supaya menyampaikan da'wah pula kepada mereka.

"Wahai Bani lsrail! lngatlah nikmatKu yang telah Aku kurniakan kepada
kamu dan penuhilah janjimu agar Aku penuhi ( pula) janjKu, don se mata- mat a
kepadaKu sajalah kamu takut " (ayat 40).

Dihadapkanlah seruan kepada mereka, karena patutlah mereka yang
terlebih dahulu menerima kebenaran yang dibawa Muhammad s.a.w. meng-
ingat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Diantara bangsa-
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bangsa yang sezaman dengan mereka dahulunya, kepada merekalah dikhusus-
kan Tuhan nikmat wahyu. Sampaimereka dilepaskan dari perbudakan Fir'aun
dan diberi tanah istimewa pusaka nenek-moyang mereka lbrahim dan Ishak,
dan berpuluh-puluh banyaknya Nabi dan Rasul dibangkitkan dalam kalangan
mereka. Patutlah mereka mengingat nikmat itu dan dari sebab itu patut pulalah
mereka yang dahulu sekali menyatakan percaya pada Muhammad s.a.w. Di
samping itu disuruh mereka mengingat kembali janji khusus mereka dengan
Allah. Meskipun kitab Taurat sudah tidak ada aslinya lagi, namun janjiitu masih
bertemu, yaitu bahwa mereka tidak akan mempersekutukan yang lain dengan
Allah. Dan supaya beriman kepada Rasul-rasul Allah yang datang menegakkan
kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa itu. Dan dijanjikan pula kelak
kemudian hari akan diutus pula seorang Rasul dari antara saudara mereka,
yaitu Bani Ismail. Itulah Nabi Muhammad s.a.w. Sekarang Nabiitu telah datang
membawa ajaran persis ajaran yang telah mereka janjikan dengan Allah itu pula,
yaitu Tauhid mengesakan Tuhan. Patutlah mereka ingat janji itu kembali. Dan
Tuhanpun telah berjanji pula dengan mereka, akan memberi mereka kemuliaan
di antara manusia dan bangsa-bangsa. Asal mereka tetap setia akan janji itu,
Tuhanpun akan memenuhi janjiNya pula. Dan kataTuhan selanjutnya, kepada-
Ku sajalah takut! Jangan takut kepada yang lain. Jangan segan menyatakan
iman kepada Muhammad karena ancaman dari ketua-ketua mereka, rabbi-
rabbi dan ahbar (pendeta-pendeta) mereka. Dan jangan segan menyatakan
iman, karena takut akan kalah pengaruh.

Kemudian dijelaskan lagi oleh Tuhan:
"Dan percayalah kamu kepada apa yong Aku turunkan. " (pangkal ayat

41). Yaitu al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. Yong bersetuju
dengan apa yang ada sertamu.", yaitu kitab Taurat.

Jika kamu tilik kembali isi Taurat, yang memerintahkan kamu percaya
kepada Allah Ta'ala atau Allah Yang Esa, jangan membuat berhala untukNya,
dan hendaklah hormat kepada ibu bapamu, jangan berzina, jangan mencuri,
jangan naik saksi dusta, niscaya kamu akan mengakui kebenaran al-Quran
yang memang itu pulalah pokok ajaran yang dibawanya. "Dan janganloh
kamu menjadi orang-orang yong mula-mula mengkufurkannya."Karena kalau
kamu kufuri, kamu tolak dan kamu tentang al-Quran itu, berarti kamu menen-
tang Kitab yang ada dalam tanganmu sendiri: "Dan janganlah kamu jual ayat-
ayatKu dengan harga yang sedikit." Artinya, karena mengharapkan kemega-
han, lalu kamu dustakan kebenaran ayat Allah. Berapapun pangkat yang kamu
dapat lantaran mendustakan kebenaran, namun itu masihlah harga yang sedikit
jika dibandingkan dengan kerugian rohani yang kamu dapat. "Dan semata-
mata kqadaKu sajalah kamu bertaktua." (ujung ayat 41). Artinya semata-
mata perhubungan dengan Allahlah yang patut kamu pelihara dan perbesarlah
perasaan tanggungjawabmu dengan Tuhan. Karena kesegananmu menerima
kebenaran, lain tidak hanyalah karena kamu hendak memelihara perhubungan
dengan kepala-kepala dan ketua-ketua kamu, padahal kepala-kepala dan ketua-

l

l'



Surat Al8aqaroh (Ayat 41-43) 181

ketua itu tidak akan dapat melepaskan kamu daripada bahaya yang akan
ditimpakan Allah kepada kamu.

'Dut iznganlah kuru cortpur-adukkan yang benar dengan yangbattl dan
komu sqnbunyikan kebenaran, pdahal kamu mengetahui." (ayat 42).

Di dalam catatan Kitab Taurat telah diperingatkan bahwa seorang Rasul
akan datang dari kalangan saudara sepupu mereka Bani Ismail. Tanda-tanda-
nya sudah jelas dan sekarang tanda itu sudah bertemu. Tetapi pemuka-pemuka
agama mereka melarang pengikut mereka percaya kepada Rasul s.a.w. karena
kata mereka dalam Kitab-kitab Nabi-nabimereka itu tersebut juga bahwa akan
ada Nabi-nabipalsu. Lalu mereka katakan kepada pengikut-pengikut itu bahwa
ini adalah Nabi palsu. Bukan Nabiyang dijanjikan itu. Kalau pengikut mereka
datang bertanya, mereka sembunyikan kebenaran, dan kitab mereka sendiri
mereka tafsirkan lain dari maksudnya semula, padahal mereka telah mengeta-
hui bahwa memang Muhammad s.a.w. itulah Nabi dari Bani Ismail yang
ditunggu-tunggu itu. Untuk mempertahankan kedudukan, mereka telah se-

ngaja mencampur-adukkan yang benar dengan yang salah, dan menyembunyi-
kan yang sebenarnya.

Ayat 41 untuk peringatan bagi orang-orang awam mereka dan ayat 42
untuk peringatan bagi pemuka-pemuka agama mereka.

"Dan dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, dan ruku'lah ber-
srrma-src,ma orang-orang yang ruku'-" (ayat 43).

Setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan dan kecura-
ngan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka diajak membersihkan jiwa

dan mengadakan ibadat tertentu kepada Allah, dengan mengerjakan sembah-
yang, dan mengeluarkan zakat. Dengan sembahyang, hati terhadap Allah
menjadi bersih dan khusyu'dan dengan mengeluarkan zakat, penyakit bakhil
menjadi hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat,
terutama orang-orang fakir-miskin, yang selama ini hanya mereka peras tenaga-
nya, dan mana yang terdesak mereka pinjami uang dengan memungut riba.

Apabila Tuhan Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan
Allah itu lebih didalamkan dengan mengerjakan sembahyang, kemudian de-
ngan mengeluarkan zakat, maka akan tumbuhlah iman itu dengan suburnya.
Karena ada juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah tetapi dia
malas sembahyang. Berbahayalah bagi iman itu, karena kian lama dia akan
runtuh kembali. Dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluar-
kan zakat; karena bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman. Apabila
berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman!

Kemudian mengapa disuruh lagi ruku' bersama dengan orang yang ruku'?
Tidakkah cukup dengan perintah sembahyang saja? Apakah ini bukan kata
berulang?

Bukan! Ada juga orang yang berfaham bahwa asal aku sudah sembahyang
sendiri di rumahku, tidak perlu lagi aku bercampur dengan orang lain. Itulah
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yang salah! Sembahyang sendiripun belum sempurna, tetapi ruku'lah bersama-
sama dengan orang yang ruku', bawalah diri ke tengah masyarakat. Pergilah
berjamaah!

Maksud yang kedua, arti ruku' ialah khusyu'. Jangan hanya sembahyang
asal sembahyang, sembahyang mencukupi kebiasoon sehari-hari saja, tidak
dijiwai oleh rasa khusyu'dan ketundukan.

Inilah yang diserukan kepada Bani Israil itu yakni agar mereka teruskan
saja agama yang diajarkan Musa kepada lanjutannya, yaitu yang diteruskan
oleh Muhammad s.a.w. agar mereka menjadi Muslirn, menyerah diri kepada
Tuhan, dan hiduplah sebagai Muslim yarrg sejati.

Kemudian itu Allah meneruskan lagisabdaNya kepada Bani Israildengan
mengingatkan kesalahan selama ini:. "Apakah kamu suruh manusia berbuat
kebajikan dan kamu lupakan dirimu (sendiri), padahal kamu membaca Kitab;
apakah kamu tidak fikirkan?" (ayat 44).

Tegurarr keras ini adalah kepada pemuka-pemuka dan pendeta-pendeta
mereka. Bukan main keras larangan mereka: "lni haram!". Bukan main keras
perintah mereka: "lni wajib", seakan-akan merekalah yang empunya agama itu,
padahal diri mereka sendiri mereka lupakan. Hanya mr-rlut mereka yang keras
mempertahankan agama untuk dipakai oleh orang lain, adapun untuk diri
mereka sendiri, tidak usahlah dipersoalkan; Padahal mereka nrembaca Kitab,
hafal nomor ayatnya, ingat fasalnya, bahkan salah titik dan salah baris sedikit
saja, mereka tahu. Tetapi apa isi dan intisari dari Kitab itu, apa maksudnya yang
sejati, tidakiah mereka mau mengetahui dan tidak mereka fikirkan.

Inilah penyakit pemuka-pemuka atau yang disebut pendeta atau ohbqr
mereka pada waktr-r itr"r. Dengan keras mengoyak mulut rnempertahankan apa
yang mereka katakan agama, padahal sudah tinggal hanya rnempertahankan
l<ata (textbook), tetapi tidak ada faham mereka samasekali akan maksud.
Faham menjadi sempit dan fanatik, takut akan perubahan, dan gentar rnen-
dengar pendapat baru. Maka dartanglah teglrran: Apakah tidak kanru fikirkan?
Atau lebih tegas lagi; Apakah kamur tidak mempergunakan akalmu?

Dengan ini Tuhan telah memberikan teguran bahwa iman yang sebenar-
nya, melainkan iman yang tumbuh dari hati sanubari. Sebab itu jika ayat ini
tertentu kepada pemuka Yahudi pada mulanya, namun dia telah direkanr dalam
al-Quran untuk ingatan kita. Jangan sampai kita membacanya, lalu Yahudi yang
terbayang di hadapan kita, tidak diingat bahwa Islam sendiripun akan runtuh
dari dalam, kalau iman sudah hanya jadi hafalan rnulut, tidak rurnpunar.r jiwa..

"Dan mohonlah pertolongan dengan sabor dan sembqhyong." (pangkal
ayat 45). Dipesankan dalam rangka nasihat kepada pemuka-pemuka Yahudi,
sebagai merangkul mereka ke dalam suasana Islam, supaya meminta tolong
kepada Tuhan, pertama dengan sabar, tabah, tahan hati dan teguh, sehingga
tidak berkucak bila datang gelombang kesulitan. Maka adalah sabar sebagai
benteng. Dengan sembahyang, supaya jiwa itu selalu dekat dan lekat kepada
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Tuhan. Orang yang berpadu di antara sabarnya dengan sembahyangnya, akan
jernihlah hatinya dan besar jiwanya dan tidak dia akan rintang dengan perkara-

perkara kecil dan tetek bengek.
Percobaan yang harus kita tempuh dalam menyeberangi kehidupan ini

kadang-kadang sangatlah besarnya. Sehingga jiwa harus kuat dan pendirian

harus kokoh. Sebab itu untuk memintakan agar selalu mendapat pertolongan

dari Tuhan, agar kita dikuatkan menghadapi kesulitan itu, tidaklah boleh

terpisah di antara keduanya ini: Sabar dan Shalat yaitu membuat hati iadi tabah

dan selalu mengerjakatr sembahyang.
Ingatlah betapapun menyabarkan hati, kadang-kadang karena beratnya

yang dihadapi, jiwa bisa bergoncang juga. Maka dengan sembahyang khusyu'

sekura.,g-kurangnya 5 waktu sehari semalam, hati yang tadinya nyaris lemah,

niscaya akan kuat kembali. Maka sabar dan sembahyang itulah alat pengokoh'

kan peribadi bagi orang lslam. sebab selalu terjadididalam kehidupan, suatu

marabahaya yang kita hadapi sangatlah sakitnya, kadang-kadang tidak tertang-

gung, padahal kemudian, setelah marabahaya itu lepas, barulah kita ketahui

bahwa bahaya yang kita lalui itu adalah mengakibatkan suatu nikmat yangamat

besar bagi diri kita sendiri. Yang saya katakan ini adalah pengalaman berkali

kali, baik bagi diri saya ataupun diri tuan. Dalam ceritera Nabi Ibrahim (kelak

pacla ayat 124 Surat ini) kita akan bertemu kenyataan itu. Beliau diuji dengan

|erbagai ujian, dan setelah dengan segala kesabaran ditempuhnya ujian itu dan

diseberanginya, diapun diangkat menjadi IMAM. Kehidupan Nabi nabi adalah

contoh teladan yang harus dianlbil orang yang beriman.
Tetapi ayat selanjutnya mengatakan: "Don sesungguhnya hal itu memang

berof . " Yang dimaksud ialah sembahyang; bahwa mengerjakan sembahyang itu

amat berat. Orang disuruh sabar, padahal hatinya sedang susah. Lalu dia

disuruh sembahyang; maka dengan kesalnya dia menjawab: "Hati saya sedang

susah, saya tidak bisa sembahyang." Mengapa dia merasa berat sembahyang?

Sebab jiwanya masih gelap, sukarlah menerima nasihat supaya sabar dan

sembahyang. Kalau nasihat yang benar itu ditolaknya, tidaklah dia akan

terlepas dari kesukaran yang tengah dihadapinya. Lalu datang penutup ayat:

"Kecuali bogi orang'orang yang khusyu' (ujung ayat 45)'

Khusyut artinya tunduk, rendah hati dan insaf bahwa kita iniadalah hamba

Allah. Dan Allah itu cinta kasih kepada kita. NikmatNya lebih banyak daripada

cobaanNya. Saat kita menerima nikmat lebih banyak daripada saat menerima

susah. Lantaran yang demikian itu, jika diajak supaya sabar dan sembahyang,

orang yang khusyu' itu tidak bertingkah lagi. Sebab dia insaf !9hwa memang

keseiamatan jiwanya amat bergantung kepada belas kasihan Tuhannya. Jika

datang percobaan Tuhan, bukanlah dia menjauhi Tuhan, tetapi bertambah

mendekatiNya.

Dan siapakah orang yang bisa menjadi khusyu'?
.(Yaitu) orang-orang yang sungguh percaya, bahwasanya mereka akan

bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya kepadaNya mereka okan

kembali." (Ayat 46).
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Untuk menambahkan khusyu' hendaklah kita ingat, sampai menjadi ke-
yakinan, bahwasanya kita ini datang ke dunia atas kehendak Tuhan dan akan
kembali ke akhirat dan akan bertemu dengan Tuhan. DihadapanTuhan akan
kita pertanggungjawabkan semua amal dan usaha kita selama di dunia. Maka
dari sekarang hendaklah kita latih dirimendekatiTuhan. Ibaratnya ialah sebagai
apa yang disebut di zaman sekarang dengan kalimat relosi (relation). Datang
tiba-tiba saja kita berhadapan dengan Tuhan, padahal ma'rifat terlebih dahulu
tidak ada, dan hubungan kontak jarang sekali, tentu akan membuat bingung,
karena tidak ada persiapan. Sampailah Imam Ghazali mengatakan bahwa jika
kamu berdirisembahyang hendaklah sebelum kamu takbir kamu ingatseakan-
akan itulah sembahyangmu yang terakhir. Mungkin nanti engkau akan mati,
sebab itu engkau khusyu'kan hatimu menghadap Tuhan.

Inilah beberapa seruan kepada Bani Israil, untuk mengembalikan mereka
kepada pangkalan agama yang sejati. Sebab inti agama yang mereka peluk
selama ini itulah dia inti Islam dan marilah menjadi Islam. Kamulah yang lebih
patut mula-mula menyambutnya.

Dalam ayat ini bertemu kalimat yazhunnuuno, yang kita arrtikan:_"Mereka
yang sungguh percaya". Pokok ambilan kalimat iilutr rt',onn( ilL ), yang
menurut arti asalnya ialah berat fikiran kepada satu jurusan dan belum yakin
benar. Hasil ijtihad di dalam seorang mujtahid menetapkan suatu hukum
tidaklah ada yang yakin, melainkan zhann saja. Kalau yazhunnuuno dalam
ayat ini kita artikan: "Orang-orang yang telah berat sangkanya bahwa dia akan
berjumpa dengan Tuhannya", niscaya tidaklah kena maksud iman. Sebab
seorang mu'min wajiblah yakin bahwa hari akan kiamat dan dia akan mem-
pertanggunglawabkan amalnya di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 4 daripada
Surat 2, al-Baqarah dijelaskan sifat-sifat orang yang takwa, yaitu orang yang
yakin akan hari akhirat.

Oleh sebab itu maka kebanyakan Ulama Tafsir memberi arli Yazhunnuu-
no, dengan "mereka yang sungguh-sungguh percaya." Bukan menurut artinya
yang asal, yaitu "orang-orang yang berat sangkanya".

Ibnu Jarir menegaskan dalam tafsirnya: "Orang Arab kadang-kadang
menamai yokin itu dengan zhann, sebagaimana juga mereka pernah menamai
gelap dengan sodat'ah dan terang dinamainya juga sodoloh. Orang yang
menyeru meminta tolong mereka namai shaarikh, dan orang tempat me-
mohonkan pertolongan itu kadang-kadang mereka namai shaarikhjuga. Dan
ada lagi beberapa perumpamaan pemakaian nama-nama yang lain, yaitu me-
namai sesuatu keadaan dengan lawannya." Sekian kata Ibnu Jarir.

Memang terdapat dua tiga kali di dalam al-Quran, kata zhannartinya yokrn.
Di antaranya terdapat dalam Surat 59, al-Haqqah ayat 20. Dan pemah juga
terdapat dua ayat berdampingan, keduanya memakai kalimat zhann; ayat yang
pertama berarti berat sangko saja. Dan ayat yang kedua berarti srliya yakin.
Yaitu jelas tertulis di dalam Surat 17, alJsra'ayat 101 dan 102, menerangkan
dialog bertukar-kata di antara Fir'aun dengan Musa. Di ayat 101 Fir'aun
menyatakan perasaannya bahwa dia menyangko Nabi Musa seorang fukang
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sihir. Sedang di ayat 102 Musa membalas, menyatakan bahwa dio yokin bahwa

Fir'aunlah yang akan kena bencana kemurkaan Tuhan.

185

(47) Wahai Bani IsraiMngatlah olehmu
akan nikmatKu yang telah Aku
kurniakan kepadamu, dan se-

sungguhnya Aku telah Pernah me-
muliakan kamu atas bangsa-
bangsa.

(rt8) Dan takutlah kamu akan hari,
yang tidak akan daPat melePas-

kan satu diri sesuatu aPaPun dari
diri yang lain, dan tidak akan di-
terima daripadanya Permohonan
dan tidak diambil dariPadanYa Pe-
nebusan dan tidak mereka akan
ditolong.

(49) Dan (insatlah) tatkala Kami se-

lamatkan kamu daripada kaum
Fir'aun, yang telah menindas
kamu dengan seburuk-buruk sik-
saan; mereka sembelih anak-anak

(50) Dan (insatlah) tatkala Kamibelah-
kan lautan untuk kamu, maka
Kami selamatkan kamu dan Kami
tenggelamkan kaum Fir'aun Pada-
hal kamu melihat sendiri'
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"Wahai Banilsrail!" (pangkal ayat47\. Mereka dipanggil lagi dengan nama

yang terhormat itu. Dengan menyebut nama nenek-moyang mereka yang mulia

itu, nama kehormatan yangdianugerahkanTuhan kepada Ya'kub Amir Pahla'

wan Allah, -ogu--ogu meieka sadar kembali. Memang Tuhan mengaiarkan
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\enad-a .RasulNya agar memanggil orang dengan nama yang Dia senangi.
Apatah lagidengan memanggilmereka dengan nama itu, terca-kuprah -erefajadi satu semua, tidak ada lagi bagi kabilah ini dan kabilah itu yang iasa tersisih.

"lngatlah olehmu akan nikmatKu yang telah Aku kurniokan kepadamu,
don sesungguhnya Aku telah pernah memuliakan kamu atasbongso-bongso. "
(ujungayat 47).

Diperingatkan hal ini, bahwa kemuliaan yang telah dianugerahkan Ailah
kepada mereka itu, bukanlah karena darah keturunan mereka lebih tinggi dari
darah keturunan yang lain. sekali-kalitidaklah ruhan mengajarkan perbedaun
suku (ras), tinggi itu rendah ini. Mereka pernah dimuliakan melebihibangsa dan
suku yang lain, sebab merekalah penerima waris ajaran nenek-moyang mereka
Ibrahim, Ishak dan Ya'kub tentang percaya kepada Allah yang Maha Esa.
selama Tauhid itu mereka pegang teguh, kemuliaan itu tidaklah akan dihilang-
kan atau dicabut dari mereka. Jadi mereka diberi kemuliaan ialah kareni
kemuliaan pendirian. Adapun kalau Tauhidnya telah hilang, dan yang mereka
pertahankan telah tinggal kemegahan saja menyebut-nyebut kebesaran yang
lampau, hinalah mereka dan bangsa lain yang menerima dan menjunjun!
Tauhid itu pulalah yang akan dimuliakan Tuhan.

"Dqn takutlah kamu akan hari, yang tidak akan dopat melepaskan suatu
diri sesuatu opapun dari satu diri yang loin. "(pangkalayat48). Inilah salah satu
pokok ajaran Islam. Jangan sampai anak-cucu merasa bahwa mereka akan
terlepas dari tanggungjawab di akhirat, semata-mata dengan membanggakan
bahwa mereka turunan si anu, anak-cucu si fulan. Bani Israil jangan sampai
mendabik dada mengatakan kami ini keturunan Ya'kub dan yusuf; karena
kalau telah datang waktu perhitungan di akhirat kelak Ya'kub dan yusuf
tidaklah dapat mereka pergunakan. "Dan tidak akan diterima daripadanya
permohonan " Yakni semua memohon grosi atau ampunan karena kesalahan
yang telah lalu, yang dimintakan oleh orang lain. Memohon kepada Tuhan
supaya si anu yang bersalah dibebaskan saja. "Don tidak diambil daripadonya
pen'ebusan-" Secara jelasnya, tidaklah ada harta walaupun emas sebesar
gunung untuk dijadikan uang jaminon. Karena harta untuk menjamin itu tidak
ada samasekali kepunyaan manusia. Semuanya Allah yang empunya. "Don
tidak mereka okan ditolong." (ujung ayat 48). Karena yang akan dapat meno-
long ketika itu lain tidak hanyalah usaha sendiri yang disiapkan darisekarang.

Hal ini diperingatkan kepada Bani Israil, supaya pendirian yang salah ini
segera mereka buang.

Mereka menutup hati buat menerima petunjuk walaupun dari mana da-
tangnya, sebab mereka merasa merekalah sya'bullah al-Mukhtar, yakni bang-
sa kepunyaan Allah yang telah dipilih. Penyakit kebanggaan yang seperti ini
kalau dibasmi akan menimbulkan permusuhan dengan bangsa atau golongan
yang lain. Bahkan penyakit ini telah berlarut-larut, yang menyebabkan beratus
tahun lamanya bangsa-bangsa Eropa memandang kaum Yahudi itu manusia
terkutuk yang harus disisihkan dari pergaulan hidup mereka. sehingga kam-
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pung kediaman mereka dinamai Ghetto. Bahkan sebelum Agama Islam masuk

ke negeri spanyol, sangatlah hinanya mereka dipandang oleh orang Nasrani.

Barulah nasib mereka berubah setelah Islam datang ke spanyol. Tetapi

kebencian kepada mereka menjadi turun-temurun, berkali-kali mencapai pun-

cak, dan puncak yang terakhir di zaman kita ialah kekejaman Jerman Nazidan

Hitler memusnahkan berjuta-juta orang Yahudi di Eropa. Dan dijelaskanlah

dalam ayat 48 ini memperingatkan kepada mereka bahwa kemuliaan mereka di

zaman dahulu itu memang diakui bukan karena darah mereka istimewa dalam

alam, tetapi karena mereka mempunyai pegangan agama yang benar, yaitu

Tauhid, dan nenek-moyang mereka mengamalkannya dan memperjuangkan-

nya dengan sungguh'sungguh.

Dari ayat-ayat ini kita melihat teguran yang jelas sekali dariTuhan kepada

Bani Israil, atau kaum Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu. Tuhan

mengakui, bahwa di zaman dahulu memang mereka diberi kemuliaan oldh

Tuhan, melebihi segala bangsa-bangsa yang ada dikeliling bangsa-bangsa te-

tangga mereka adalah penyembah berhala. Tetapi setelah Nabi Muhammad

datang, Tauhid hanya tinggal menjadi sebutan. Yang penting bagi mereka

ketika itu ialah mengumpulkan kekayaan. Faham agama menjadi membeku.

Merasa diri lebih tinggi dan lebih ungguldari golongan lain. Arab di Madinah

mereka pandang hina dan rendah. Penyakit merasa diri lebih ini menghinggapi
juga bangsa-bangsa yang lain. Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengatakan

bahwa bangsa Arabpun adalah semulia-mulia bangsa. Yang dimaksud Nabi

bukanlah bahwa darah Arab itu istimewa dari darah bangsa-bangsa yang lain,

melainkan karena Tuhan menurunkan wahyu ke dunia ini dengan memakai

bahasa Arab sehingga mulialah orang Arab, sebab mereka yang terlebih dahulu

dapat memahami wahyu. Tetapi kalau orang Arab lalu bangga dan mendabik

dada lantaran wahyu itu padahal tidak menjunjung dan mengamalkan, dengan

sendirinya kemudian yang mereka terima itu tidak ada lagi.

Kita ummat Islampun dengan terusterang harus kita akui, kadang-kadang

ditimpa juga oleh penyakit Yahudi ini. Tuhan telah pernah menganugerahi

kemuliaan dan kurnia kepada kaum Muslimin berabad-abad lamanya, sampai

menaklukkan Dunia Barat dan Timur. Tetapi satu waktu pamor Muslimin

menjadi muram dan negerinya dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan rnereka

mundur dalam lapangan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, sehingga

yang dapat dibanggakan oleh anak-cucu yang datang di belakang, tidak lain

hanyalah pusaka nenek-moyang yang dahulu. Dengan tidak sadar si anak-cucu

tadi membanggakan kemuliaan nenek'moyang, tetapi tidak mau insaf dan tidak

mau membina kemuliaan yang baru, atau sambungan, karena menyeleweng
jauh dari garis agama yang diajarkan Rasul. Maka samalah keadaan kita dengan

Yahudi.

,,Dan (ingatlqh) tatkala Kami selamatkan kamu doripado kaum Fir',aun

yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksqon; mereka sembelih

onqk-anak laki-laki kamu dqn merekq hidupi perempuan-perempuan kamu,
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dan pada yang demikian itu adalah bencana gang besar daripada Tuhan
kamu." (ayat 49).

Seketika mereka sampai ke puncak kemegahan yang menimburkan ke-
sombongan, merasa diri istimewa daripada bangsa yang lain, diingatkanlah
betapa mereka hidup dalam tindasan dan siksaan dinegeriMesir. Menjadilebih
hina daripada budak. Empatratus tahun lamanya Bani Israil hidup di negeri
Mesir itu sejak Nabi Yusuf menjadi Raja Muda Kerajaan Mesir dan ayahnya
Nabi Ya'kub datang dari dusun atas undangan Nabi yusuf. Duabelas orang
bersaudara laki-laki keturunan Ya'kub itu pada mula kedatangan ke Mesii
masih hidup dengan baik dan sederhana. Tetapi sesudah ya'kub dan yusuf
meninggal, penduduk Mesir asli membenci mereka, karena mereka kian lama
kian kembang. Kedudukan mereka di negeri Mesir dipandang membahayakan.

Tetapi mereka tidak diusir melainkan diperbudak. Disuruh mengerjakan
pekerjaan yang berat-berat. Mereka ditindas dengan kejam sekali. Di antara
kekejaman itu ialah rencana Fir'aun (raja Mesir) memusnahkan anak laki-laki.
sehingga diperintahkan kepada bidan-bidan agar segera membunuhnya kalau
perempuan Bani Israil melahirkan anak laki laki. Dan anak perempuan diting-
galkan hidup. Tetapi dengan demikian pada perhitungan Fir'aun, Banilsrailitu
akan musnah. Kalau perempuan saja yang banyak, borehlah perempuan-
perempuan itu dijadikan isteri kedua atau hambasahaya dari kaum Fir'aun
sendiri, anak laki-laki dari perhubungan itu tentu menjadi orang eibthi, suku
Fir'aun. Itulah bencana besar bagi mereka di waktu itu.

Ini disuruh-ingatkan kepada mereka, agar mereka tahu bahwa mereka
bukanlah datang mulia saja. Empatratus tahun lamanya mereka hina, rendah
dan tertindas. Kemudian mereka dimuliakan Tuhan. Karena sudah menjadi
Sunnah dariTuhan (sunnatullah) bahwa orang atau kaum yangsudahdianiaya
demikian rupa, akhirnya akan dibangkitkan kembali. Dahulu hal ini berlaku,
dan kemudian pun berlaku:

'\i,-i\'|tG j,-.i9 j.S;'rzutiit*'#31:--j;
(o 

',e.e),\ W"ViW.J
" Dan Kami hendak menunjukkan jasa atas mereka yang ditindas di bumi,

dan Kami hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, dan Kami hendak
menjadikan mereka pewaris (bumi)." (al-Qashash: 5)

Kamu memang mulia, sebab kamu manusia. Tetapi kamu telah dihinakan
oleh Fir'aun dan kaumnya, tidak dianggap sebagai manusia lagi. Maka di-
bangkitkan Tuhan kamu daripada kehinaan itu. Diutus Tuhan Musa dan
dibantu oleh Harun, dari kalangan kaummu sendiri. Ingatlah itu!

" Don (ingatlah) tatkala Kami belahkan lautan untuk kamu.,, (pangkal ayat
50). Yaitu tatkala telah berpuluh tahun Musa dan Harun, Utusan Kimiberjuang
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membangkitkan kamu dari dalam lembah kehinaan dan perbudakan, dan ingin

membawa kamu ke tanah pusaka nenek-moyang kamu yangkayadengansusu

dan modu, Fir'aun menahan kamu tidak boleh pergi, karena kalau kamu pergi

Fir'aun kehilangan 600,000 manusia yang telah diperbudak dan diperas tenaga-

nya. Lalu dengin bimbingan Utusan Kami, Musa dan Harun kamu tinggalkan

nlgeri itu, tetapi terhalang oleh laut. Maka laut itupun Kamibelah, supaya kamu

12iuku Bani Israil selamat sampai ke seberang ."MakaKami selamatkankamu

dan Kami tenggelamkan kaum Fir'aun, padahal kamu melihaf sendiri. " (ujung

ayat 50).
Janganlah kamu salah mengartikan ini. Kamu diseberangkan dengan

selamat, bukan karena kamu orang istimewa, tetapi karena telah 400 tahun

kamu dihinakan. Alangkah besarnya pertolongan Tuhan kepada kamu. sampai

lautan dibelah dan kamu dapat berjalan selamat di dasar laut itu. Ketika kamu

menyeberangi itu, bersibak laut jadi dua, laksana gunung yang besar layaknya.

Suatu hal yang cuma sekali terjadi selama dunia terkembang. Selamat kamu

sampai ke seb-rang. Tetapi kamu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya; mereka

tempuh jalan yang hanya dibukakan Tuhan buat kamu. Setelah mereka sampai

di pertengahan laut, lautan Kami pertemukan kembali, dan merekapun teng-

geLmlah aidalamnya. Kamu sendirimelihat kejadian itu dengan mata kepala-

iru sendiri dari seberang, dari tempat yang kamu telah sampai ke sana dengan

selamat.
Apa yang patut kamu lakukan terhadap Tuhan lantaran pertolongan itu?

Dari bangsa budak kamu telah dimerdekakan? Bukankah sudah patut kamu

bersyukui selalu bila mengingat hal itu? Dan tidak patut kamu menyombong

bertinggihati, dan tidak patut kamu bersikap angkuh menerima kedatangan

Utusan Tuhan, sedang kaji yang dibawanya adalah menggenapkan kaji yang

diajarkan kepada kamu jua.

Allah membelah laut sebagai mu'jizat di zaman Musa, bukanlah suatu

dongeng. Tetapi disaksikan oleh 600,000 orang pengungsi Banilsrail. Disaksi-

ku. prla oleh sisa yang tinggal dari kaum Fir'aun yang tinggal di Mesir, dan

-"njudi kenangan dari bangsa-bangsa sekeliling lautan Qulzum itu masa derhi

masa. sehinggi manusia-manusia yang tidak percaya kepada mu'jizat kekuasa-

an Allah, ada yang mencoba mengatakan bahwa hal itu bukanlah mu'jizat,

tetapi "pasang turun - pasang naik". Ketika Bani Israil menyeberang 600,000

orang, pasang sedang surut, dan setelah Fir'aun dan tentaranya masuk ke sana,

purungprn niik. Puduhal sampai sekarang Lautan Qulzum tempat penyebe-

,ungu.,-Mura dan Bani Israil itu masih ada, sudah 4,000 tahun lebih kejadian

yung h"but itu terjadi, belumlah ada berita bahwa pernah pasang surut,

sehinggu ada orang dapat menyeberang di tempat itu, atau pasang naik

sehinsga ada orang terbenam. Hendaknya kalau yang ingkar dari mu jizat itu

hendak mempertahankan pendirian yang demikian, seyogianyalah mereka

mengadakan suatu ekspedisi ilmiah ke tempat itu. Tetapi kalau ekspedisi itu

ada, niscaya mereka akan pulang dengan pengakuan akan adanya mu'jizat juga.

Sebab menurut ilmu pengetahuan, hanyutnya atau pasir dibawa air hujan
ke laut, menyebabkan kian lima kian dangkalnya pinggir laut, tegasnya kian
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dangkallah sekarang Lautan Qulzum itu dibandingkan dengan 4,000 tahun
yang lalu. Namun demikian, belum pernah kita mendengar bahwa di zaman

sekarang ada pasang surut, yang menyebabkan di tempat penyeberangan Nabi
Musa dengan Bani Israil itu dapat dilalui orang ketika pasang surut itu.

(51) Dan (ingatlah) tatkala Kami janji'
kan kepada Musa empatpuluh
malam, kemudian kamu ambil
anak lembu sepeninggalnya; dan
adalah kamu orang-orang yang

aniaya.

(52) Kemudian telah Kami beri maaf
kamu sesudah itu, supaya kamu
bersyukur.

(53) Dan (ingatlah) seketika Kami
datangkan kepada Musa akan
Kitab itu dan Pemisahan; supaya
kamu beroleh petunjuk.

(54) Dan (ingatlah) seketika berkata
Musa kepada kaumnya: Wahai
kaumku! Sesungguhnya kamu

. telah menganiaya diri kamu (sen'

diri) dengan kamu mengambil
anak lembu itu; maka taubatlah
kamu kepada Maha Penciptamu,
dan bunuhlah diri kamu. Itulah
yang lebih baik buat kamu Pada
sisi Maha Penciptamu, niscaya
akan diberiNya taubat atas kamu;
sesungguhnya Dia adalah Maha
Pengampun lagi Penyayang.

(55) Dan (ingatlah) tatkala kamu ber-
kata kepada Musa: Hai Musa!
Tidaklah kami mau percaya ke-
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pada engkau, sehingga kami lihat
Allah itu dengan terang! Maka di-

timpalah kamu oleh gemPa, dan

kamupun melihat sendiri.

(56) Kemudian Kamibangkitkan kamu

sesudah kamu mati, suPaYa kamu
bersyukur.

Surat Al-Baqaroh (AYat 51'52)
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,,Dan (ingotlah) tatkala Kami janiikan kepada Muso emp.atp.uluh malam,

kemudian kimu ambil anak lembu sepeninggolnya; dan odalah kamu orang-

orang yang oniaya." ( aYat 51).

Ingatlah tatkala telah selamat kamu diseberangkan, dilepaskan dari'pe-

nindasan dan kehinaan, Tuhan Allah telah memanggilMusa menghadap Allah,

atau bersunyi diri membuat hubungan jiwa dengan Allah, di lembah Thuwa di

f"grnrngun Thur! Sebab apabila kamu telah selamat diseberangkan, ke-

i,"nauf Tuhan ialah supaya kamu diberi pimpinan. Sebab kemerdekaan saia

belumlah cukup. Yang iebih penting ialah, apakah yang harus kamu kerjakan

sesudah *"rd"'ku. Mana jalan yang akan kamu tuju, apa peraturan yang waiib

kamu pakai. Sebab itu Tuhan memanggillvlusa menghadap, empatpuluh hari

lamanya; supaya diterimanya perintah-frrintah Tuhan untuk keselamatan

kamr. Dan iisrruhnya kamu menunggu dia pulang kembalidengan sabar, di

bawah pimpinan Haiun. Tetapi apa yang telah kamu perbuat setelah Musa

pergi? Kamu telah berbuat suatu perbuatan yang sangat jahat; kamu ambil

p"rf,iu*n emas perempuan-perempuan kamu, lalu kamu lebur menjadi sebuah

patung anak lembu, kamu sembah itu dan kamu katakan bahwa itulah Tuhan!

Alangkah jahatnya perbuatanmu itu, hai Bani lsrail! Padahal kamu telah

dibebaskln daii kehinaan, karena Fir'aun itu sendiri menganggap dirinya jadi

iutun. Dan kamu berbuat kejahatan besar itu belum lama sesudah Kami

dibebaskan. Mehunjukkan bahwa kamu tidak juga mengerti guna apa kamu

dibebaskan.

,,Kemudian telah Kami beri maaf komu sesudah itu, supaya kamu ber-

syukur." ( ayat 52)'

Kamu diberi maaf sesudah berbuat kesalahan besar itu, bukan pula karena

kamu ummat yang istimewa atau suku pilihan Allah, melainkan karena ke'

bodohan kamu, belum Allah hendak menghancurkan kamu seluruhnya. Ka'

i"* t 
"juaiun 

iiu ialah sebelum Musa pulang membawa Hukum.Taurat dan

,v"ri", ,r,* kamu. supaya kamu bersyukur kepada Tuhan, sebab kepadamu

masih diberikan kesempatan buat memperbaiki diri'
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Dengan peringatan-peringatan begini, patutlah insaf Bani lsrail yang kena
peringatan di zaman Rasulullah itu bahwa memang sejak bermula mereka telah

keras kepala, sombong tetapi bodoh, tinggi hati tetapi goblok.

"Dan (ingatlah) seketiko Kami datangkan kepada Musa akan Kitab itu
dan Pemisahan; supaya kamu beroleh petuniuk." (ayat 53).

lngatlah olehmu hai Bani Israil, bahwa setelah Nabi Musa a.s. menghadap
Tuhannya 40 hari lamanya, diapun pulang kembali kepadamu. Dia telah
membawa Kitab itu, yaitu Kitab Taurat disertai dengan al-Furqan, ialah per'
aturan-peraturan dan beberapa perundangan yang harus kamu jalankan, sam'
pai kepada peraturan puasa, kurban dan sebagainya. Gunanya ialah untuk
pimpinan bagikamu, dan untuk petunjuk yang wajib kamu jalankan. Al-Furqan
yang berarti pemisahan, juga menjadi nama dari al-Quran. Juga menjadi nama

dari akal. Sebab dia pemisah diantara yang hak dengan yang batil.
Menurut keterangan Mujahid, yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan

Ibnu Jarir, al-Furqan ialah keempat kumpulan Kitab Suci: Taurat, Zabur,lniil
dan ol-Quron.

"Dan (ingatlah) seketika berkata Musa kepoda kaumnya: Wahai kaum-
kul Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu (sendiri) dengan kamu
mengambil anak lembu ifu." (pangkal ayat 54) menjadiTuhan. Kamu telah di
beri maaf, karena mungkin kamu belum mengerti benar-benar perbedaan aga-

ma kita yang diturunkan Tuhan dengan faham-faham yang dianut oleh orang
Mesir dengan Fir'aunnya itu, sehingga kamu sangka bahwaTuhan Allah kita se-

rupa juga dengan berhala yang disembah kaum Fir'aun. Kamu lihat orang Mesir

menyembah berhala anak lembu yang bernama Apis; lalu itu hendak kamu tiru
pula. Sekarang aku telah datang membawa Kitab dan Pemisahan, ajaran pokok
dasar dan ajaran peraturan hidup sehari-hari. Dan kamu telah faham siapa Dia
Tuhan kita yang sebenarnya. Setelah kamu faham akan hakikat pegangan dan
anutan kita, niscaya mengertilah kamu bahwa kamu yang memuja berhala anak
lembu itu telah bersalah besar. Dan kalau telah insaf bahwa bersalah, niscaya

tidak ada lain jalan melainkan bertaubat; mintalah ampun kepada Allah. Dan
oleh karena kamu sendiripun telah mengerti bahwa kesalahanmu ini sangat
besar, maka taubatnyapun bukan sembarang taubat. Taubatnya ialah dengan
membunuh dirimu sendiri. Siapa yang merasa bersalah, turut campur membuat
berhala anak lembu, dan menyembahnya menjadikannya Tuhan, hendaklah dia
bersedia membunuh dirinya sendiri. Dengan demikian barulah benar taubatmu:
"Maka taubatlah kamu kepada Maho Penciptamu, dan bunuhlah diri kamu.
Ituloh yang lebih baik buat kamu podo sisi Maha Penciptamu, niscaya akon
diberiNyo taubat atas kamu." Kalau hanya taubat-taubatan begitu saja, kamu
anggap ringanlah perkara ini. Kamu telah dibebaskan dariMesir karena kita
tidak suka penyembahan berhala, padahal setelah keluar dari Mesir kamu
membuat berhala. Obat buat membersihkan ini tidak lain hanya taubat dengan
mencabut nyawa sendiri. Hidup karena ini tidak berguna lagi. Kalau sudah



Surat Al-Boqaroh (Ayot 53-54)

begitu, barulah taubat kamu benar-benar taubat: "Sesungguh nya Dia adalah
Moha Pengampun,lagi Penyayang." (ujung ayat 54).

Memang beginilah pimpinan yang harus diberikan Musa pada waktu itu.
Agar menjadi i'tibar buat selanjutnya. Kesalahan yang lain mungkin akan

banyak timbul, namun kesalahan mempersekutukan yang lain dengan Allah,
tidaklah habis dengan minta rnaaf saja. Tuhanpun telah memberi maaf, sebagai

tersebut pada ayat 52 tadi. Tetapi kalau maaf Allah itu diterima demikian saja,

ummat itu akan lupa lagi.

Dengan begini barulah sepadan pemaaf Allah dengan taubat nashuha
hambaNya. Di dalam Kitab Taurat yang ada sekarang (Keluaran Fasal32, ayat
28), bahwa yang membunuh diri karena taubat itu adalah sebanyak 3,000 orang.
Di dalam beberapa Tafsir al-Quran, diantaranya dalam Talsir Jalolain, dikata-
kan 70,000 orang. Sedang al-Quran sendiri tidaklah menyebut berapa jumlah
itu, sebab yang penting bukan jumlah orang yang mati melainkan betapa hebat

dan kerasnya pimpinan Musa dalam melakukan taubat.

Keterangan yang lebih luas tentang mereka menyembah berhala anak
lembu itu adalah dalam Surat al-Araf dan Surat Thaha, yang keduanya telah
terlebih dahulu diturunkan di Makkah. Dalam susunan ayat-ayat Surat al-
Baqarah sekarang ini, hanya sebagaimengingatkan hal itu kepada Bani Israil.

Taubat dengan membunuh diri dalam syariat Musa ini adalah berlaku
sebagai hukuman. Dengan demikian bukan berarti bahwa seorang yang merasa
dirinya bersalah besar, dibolehkan membunuh dirinya dengan kehendak sen-

diri. Terutama dalam syariat Nabi Muhammad s.a.w.

Di zaman dahulu kita kenal hakim-hakim Yunani memutuskan hukuman
atas diri Socrates, dengan diperintah minuman racun. Dan di dalam ceritera-
ceritera Yunani dan Romawi Kuno, kita dapati catatan bahwa raja-raja meng-
hukum orang besarnya yang bersalah dengan diperintahkan membunuh diri
sendiri, meminum racun atau memotong.urat nadinya dengan pisau saja,

sehingga darahnya habis.

Pada pendapat saya, di zaman kita sekarangpun kalau hakim memutuskan
hukuman bunuh bagi seseorang lalu orang itu diperintah membunuh dirinya
sendiri, sebagai pelaksanaan hukuman, tidaklah orang itu berdosa karena
membunuh diri. Yang berdosa ialah membunuh dirisendiridi luar keputusan
hukum. Karena itu namanya menjadi hakim sendiri.

Menurut riwayat lbnu Jarir dari lbnu Abbas, berkata dia bahwa Musa
memerintahkan kaumnya itu, sebagai pelaksanaan perintah Allah, agar mereka
membunuh diri. Maka menekurlah segala orang yang menyembah ITil itu
dengan bertekuk lutut. Lalu datanglah mana yang tidak turut menyembah
membawa pedangnya masing-masing, menikam, menyembelih dan membacok.
Lalu turunlah suasana yang gelap-gulita, diwaktu itulah berlaku penyembelihan

besar-besaran itu.

Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abu Thalib, kata beliau, kaum
itu bertanya kepada Nabi Musa: "Bagaimana caranya kami taubat?" NabiMusa

193
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menjawab: "Yang setengah kamu, yaitu yang tidak bersalah, membunuh yang

bersalah." Maka mereka ambillah pisau-pisau, lalu saudara membunuh sau-

daranya, ayahnya dan anaknya, sehingga matilah sampai 70,000 orang dengan
tidak ambil pusing lagi siapa yang terbunuh. Setelah itu datanglah wahyu
kepada NabiMusa menyuruh berhenti, sebab kewajiban itu telah selesai, yang
bersalah telah mati, dan yang tinggal sudah diberi taubat.

Berdasar kepada riwayat yang dua ini, lebih jelas lagi bahwasanya bunuhlah
diri-diri kamu berarti bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, saudara
membunuh saudara. Artinya sama dengan membunuh diri sendiri, sebab yang
dibunuh itu ialah dirimu juga, belahan diri, satu darah, satu turunan.

"Dan (ingatlah) tatkala kamu berkata kepado Musa: WahaiMusa! Tidak-
lah komi mau percaya kepada engkau, sehinggo kami lihat Allah itu dengan
terang." (pangkal ayat 55).

Ingatlah hai Bani Israil, bahwa setelah nenek-moyang kamu itu membuat
berhala anak lembu sampaidisuruh taubat dengan membunuh diri, janganlah
kamu sangka bahwa mereka telah berhenti hingga itu saja. Patutlah hal itu
menjadi peringatan bagi yang lain. Tetapi tidak! Kesalahan yang lain berulang
lagi; ada pula yang berani berkata kepada Nabi Musa, tidak beberapa lama
sesudah itu, bahwa mereka belum hendak percaya kepada apa yang diperintah-
kan oleh Musa, sebelum Musa memperlihatkan Allah itu terang-terang kepada
mereka.

Apakah lantaran mereka tidak juga percaya bahwa Allah Ta'ala itu ada?
Mereka telah percaya, tetapi kepada Musalah mereka tidak mau percaya kalau
Musa tidak mau mempertemukan mereka pula dengan Allah, sebagaimana
Musa sendiri telah bertemu. Mengapa Musa dan Harun saja yang boleh
bertemu dengan Allah dan bercakap dengan Allah terang-terangan? Bukankah
nikmat Allah itu harus rata? Semua kita ini keturunan Israil, dari lshak dan dari
Ibrahim; mengapa maka Musa dan Harun saja harus lebih? Kamipun berhak,
sebagai keturunan lbrahim, Ishak dan Ya'kub untuk melihat Allah terang-
terangan.

Perkataan ini mereka nyatakan lagi setelah Nabi Harun meninggal dan
hanya tinggal Nabi Musa menghadapi mereka. Akhirnya tentu kamu masih
ingat, hai Bani Israil, bahwa moyang-moyangmu yang beraniberkata demikian
mendapat hukum setimpal dari Allah: "Maka ditimpalah kamu oleh gempa,
don kamupun melihat sendiri." (ujung ayat 55).

Di dalam Kitab mereka (Kitab Bilangan, Fasal 15) disebutkan, bahwa
setelah mereka mengucapkan kata demikian, murka Allah turun, bumipun
belah, maka tenggelamlah orang-orang yang ingin melihat Allah itu ke dalam
belahan bumi itu, dan menyalalah apidarisudut yang lain, nyala apiitu menjilati
kaimah dan banyaklah pula yang mati terbakar. Yang lain, yang tidak turut
dalam gerak yang jahat itu menyaksikan sendiri segala kejadian itu.

I
I
I

Ij



Surat Al-Baqarah (Ayot 55-56) 195

"Kemudian Kami bangkitkan kamu sesudoh moti, supaya komu bersyu-
kur." (ayat 56).

Ada riwayat setengah ahli tafsir bahwa orang-orang matidihaitam gempa
atau nyala api yang timbul dari dalam bumi itu dihidupkan kembali; maka
bersyukurlah mereka, lantaran mereka dihidupkan kembali. Ada lagi tafsir
mengatakan, bahwa mereka matibetul-betul, tetapi sudah hampir mau mati,
mungkin karena kontak listrik yang timbul dari bumi yang menimbulkan
gempa dahsyat itu. Maka setelah gempa berhenti, merekapun berangsur
dibangunkan, dan bersyukur kepada Tuhan mereka dihidupkan untuk ber-
taubat kembali.

Dalam Surat al-A'raf (Surat 17 ayat 142), terkisah bahwa setelah Tuhan
Tajalli di puncak gunung, rhaka Nabi Musa pingsan.

$* ,i,YY')tb;*;:;;
"Tersungkurlah Musa dalom keadaan pingson. " (al-A'raf: 142)

Di ayat itu tertulis sha'iqan, Musa pingsan. Di ayat yang tengah kita
tafsirkan ini, orang-orang yang ingin hendak melihat Tuhan dengan terang
itupun kena sho'iqon, jadi pingsan. Jadi setengah mati. Berdasar kepada
pengertian itu - kata ahli tafsir itu - teranglah bahwa mereka bukan terus
mati. Setelah hilang geseran listrik dari sebab gempa itu, merekapun siuman
bangun kembali.

Dan ada lagi tafsir bahwa yang mati karena ditimpa gempa itu telah terus
mati. Mereka musnah. Dan kebanyakan ialah orang-orang yang telah berumur.

Banyak orang mati seketika membunuh diri sebagai taubat karena me-
nyembah berhala anak lembu, dan banyak pula yang matikarena dihancurkan
gempa karena meminta hendak melihat Allah itu, sehingga terancamlah mereka
dengan kemusnahan. Tetapi Bani Israil dihidupkan kembali, tidak sampai
musnah, karena anak-cucu mereka berkembang. Angkatan baru mengganti-
kan angkatan yang lama, untuk melanjutkan hidup mereka sebagai kaum.
Dengan sebab demikian, patutlah mereka bersyukur kepada Allah.

Yang tua-tua telah habis mati. Ada matisampaiumur, ada matikarena azab
Tuhan, tetapi kehidupan diteruskan oleh anak-cucu, sehingga di zaman Nabi
Muhammad mereka masih ada, sebagai Bani lsrail. Mereka ini patutlah bersyu-
kur kepada Tuhan, sebab dapat melanjutkan hidup nenek-moyang mereka. Itu
pula sebabnya maka mereka semua dipanggil dengan nama yang mulia, nama
yang tetap hidup sampai kepada anak-cucu mereka: "Hai Bani lsrail!"

Itulah maksudnya, kata setengah ahli tafsir itu, bahwa mereka dihidupkan
kembalisesudah mati.
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Kami, akan tetapi adalah mereka
rnenganiaya diri mereka sendiri.

(58) Dan (ingatlah) seketika Kamiber-
kata: Masuklah kamu ke dalam
negeri ini, maka makanlah dari-
padanya bagaimana yang kamu
kehendaki dengan puas, dan ma-

sukilah pintu itu dengan meren-
dah diri, dan ucapkanlah kata per-
mohonan ampun, niscaya akan
Kami ampuni kesalahan-kesalah-
an kamu, dan akanKami tambah
(nikmat) kepada orang-orang
yang berbuat baik.

(59) Maka menggantilah orang-orang
yang durhaka dengan kata-kata
yang tidak diperintahkan kePada
mereka, lalu Kami turunkan atas
orang-orang yang zalim itu siksa-
an dari langit, oleh karena mereka
melanggar perintah.

(60) Dan (insatlah) seketika Musa me'
mohonkan air untuk kaumnYa,
lalu Kami katakan: Pukullah de'
ngan tongkatmu itu akan batu!
Maka memancarlah dariPadanYa
duabelas mata air, Yang sesung-
guhrrya telah tahu tiap'tiap golo-

ngan tempat minum mereka; ma'
kanlah dan minumlah dari kurnia
Allah, dan janganlah kamu menga'
cau dan membuat kerusakan di
bumi.

(57) Dan telah Kami teduhi atas kamu'.'il'35o|i;6i61'k5"(1ft
dengan awan dan telah Kami 4t N'uJUl*'' ,
turunkan kepada kamu mannd tn) /,/... .-.. o 2). .?..?.
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?..
tLs(61) Dan (ingatlah) seketika kamu ber-

kata: Wahai Musa, tidaklah kami
akan tahan atas makanan hanya
s€macam. Sebab itu mohonkan-
lah untuk kami kepada Tuhan
engkau, supaya dikeluarkan un-
tuk kami dari apa yang ditumbuh-
kan bumi, dari sayur-sayurannya,
dan mentimunnya, dan bawang-
putihnya, dan kacangnya dan ba-
wang-merahnya. Berkata dia:
Adakah hendak kamu tukar yang
amat hina denganyangamat baik?
Pergilah ke satu kota besar, maka
sesungguhnya di sana akandapat-
lah apa yang kamu minta itu!Dan
dipukulkanlah atas mereka kehi
naan dan kerendahan, dan sudah
layaklah mereka ditimpa kemur-
kaan dariAllah. Yangdemikian itu
ialah karena mereka kufur kepada
perintah-perintah Allah dan me-
reka bunuh Nabi-nabi dengan
tidak patut. Yang demikian itu ia-
lah karena mereka telah durhaka
dan mereka telah melewati batas.
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Kemudian diperingatkan Tuhan pula nikmat lain yang telah diberikan
kepada mereka:

" Dan teloh Kami teduhi atas kamu dengan awan don telah Kami turunkan
kepoda kamu manna dan solwa." (pangkal ayat 57).

Empatpuluh tahun lamanya mereka tertahan di padang fih, sebagai hu-
kuman karena mereka tidak berani masuk ke negeri yang dijanjikan itu,
sebagaimana kelak akan ada lagi ayat lain menjelaskannya. Tetapisungguhpun
tlO tahun di padang belantara kering itu, mereka selalu ditudungi dengan awan.
Kalau tidaklah ada tudungan awan niscaya habis matilah mereka karena
teriknya panas di padang pasir. lnilah suatu rahmat Tuhan lagi yang mereka
terima, meskipun mereka di padang lih itu sedang dihukum. Patutlah mereka
mensyukurinya. Kemudian di masa itu juga mereka diberi makanan yang

bernama manna dan soluro. Menilik arti saia, manna ialah kurnia, solua boleh
diartikan penawar hati. Tetapiyangdimaksud ialah dua macam makanan enak
yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Menurut riwayat lbnulMundzir
dan lbnu Abi Hatim dari lbnu Abbas, beliau berkata bahwa monno adalah suatu
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makanan manis, berwarna putih yang mereka dapati tiap-tiap pagi telah me-
lekat pada batu-batu dan daun-daun kayu. Rasanya manis dan enak; semanis
madu, sehingga ada penafsir yang memberinya arti madu. Apabila maknan itu
mereka makan, mereka kenyang. Mereka boleh membawa keranjang setiap
pagi untuk memungutinya. Adapun solu.,o ialah burung putih sebesar burung
puyuh. Terbang berbondong-bondong dan mudah mereka tangkap. Dagingnya
gurih dan empuk. Sewaktu-waktu burung itu datang berbondong, sehingga
mereka tidak kekurangan daging.

"Makonloh dori yong boik-boik yang telah Kami anugerahkan kepda
komu."Artinya semuanya itu dianugerahkan Allah dengan penuh rasa rahmat,
sebab itu memakannyapun haruslah dengan baik. "Don tidaklah mereka
yang menganiaya Komi, akan tetapi odalah mereka mengoniaya diri mereko
*ndiri" (ujung ayat 57). Tegasnya, jika Allah Ta'ala mendatangkan suatu
perintah dan menurunkan Agama, bukanlah Tuhan menyia-nyiakan jaminan
hidup bagi manusia, bahkan diberiNya perlindungan dan makanan cukup.
Maka sebagai tanda syukur kepada llahi, patutlah mereka beribadat kepada-
Nya. Kalau nikmat Tuhan tidak disyukuri, sengsaralah yang akan menimpa.
Maka kalau sengsara menimpa, .ianganlah Tuhan disesali, tetapi sesalilah diri
sendiri. Dan Tuhan tidaklah akan teraniaya oleh perbuatan manusia. Misalnya
jikapun manusia durhaka kepada Allah, tidaklah Allah akan celaka lantaran
kedurhakaan manusia itu, melainkan manusialah yang mencelakakan dirinya.

"Dan (ingatlah) seketiko Kami berkato: Masuklah komu ke dalam negeri
ini, mako makanlah dariwdanya sebagainnna yang kamu kehendaki dengon
puas, dan masukilah pintu itu dengan merendah diri dan ucapkanlah kata
permohonan ampun, niscaya akan Kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu,
dan akan Kami tambah (nikmat) kepda orang-orang yong berbuat baik."
(ayat 58).

Setelah mereka dikeluarkan dari tempat perhambaan di Mesir itu dan
dijanjikan kepada mereka tanah-tanah pusaka nenek-moyang mereka, yaitu
bumi Kanaan atau tanah-tanah Mesopotamia yang sekarang ini: Palestina,
sekeliling Sungai Yordania.

Tetapi masuk ke sana itu tidaklah secara melenggang saja, melainkan
dengan perjuangan. Kepada mereka diberikan perintah bagaimana cara me-
naklukkan sebuah negeri; hasil bumi negeri itu boleh dimakan, sebab sudah
menjadi hak mereka. Sebab itu boleh kamu makan dia dengan puas dan
gembira. Dan ketika masuk ke dalam negeri itu hendaklah dengan budiyang
baik, dengan sikap yang runduk, jangan menyombong, jangan membangkitkan
sakit hatipada orang lain, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang
telah dikumiakanNya dan kemenangan yang telah diberikanNya, dan ucapkan-
lah perkataan yang mengandung semangat mohon ampun kepada llahi. Kalau
perintah ini mereka turuti, niscaya jikapun ada kesalahan mereka dalam
peperangan atau dalam hal yang lain akan diampuni oleh Tuhan, dan kepada
orang-orang yang sudi berbuat baik akan dilipatgandakan Tuhan nikmatNya.

j
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Untuk melihat contoh teladan tentang menaklukkan dan memasukinegeri
musuh dengan jalan begini, ialah teladan Nabi Muhammad sendiri seketika
beliau memerlukan Makkah, setelah 10 tahun beliau diusir dari negeri itu. Beliau
masuk dengan muka tunduk, sampai tercecah kepala beliau kdpada leher
untanya yang bernama al-Qashwa' itu, tidak ada sikap angkuh dan sombong.

"Maka menggantilah orang-orang yang durhaka dengon kata-kata yang
tidak diperintahkan kepada mereka."(pangkal ayat 59). Maka kataHiththah
yang berarti permohonan ampun kepada llahi, mereka ganti dengan kata lain,
yaitu hinthoh yang berarti minta gandum kepada llahi. Artinya bukanlah
mereka merundukkan kepala dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan,
sebab negeri itu telah dapat ditaklukkan, melainkan hanya mengingat berapa
puluh karung gandumkah yang akan mereka dapat dengan merampas ke-
kayaan penduduk yang ditaklukkan.

Meskipun memang demikian ditulis oleh setengah penafsir, tetapi yang
terang ialah bahwa tidak mereka lakukan sebagai yang diperintahkan melain
kan mereka obah perintah Tuhan sekehendak hati, tidak sebenar-benar patuh
jiwa mereka kepada disiplin Tuhan. Ada rupanya yang membuat langkah-
lan:;kah dan cara yang lain. "Lalu Kami turunkanlah otos orong-orang yang
zalim itu siksoon dari longit, oleh koreno mereka melonggar perintah." (ujung

ayat 59).

Maksud ayat ini sudah tegas, yaitu ada dalam kalangan mereka yang tidak
setia menjalankan apa yang diperintahkan. Tidak menurut sebagaimana yang

diinstruksikan. Disuruh tunduk, mereka menyombong. Disuruh memakai kata-
kata yang berisi memohon ampun, mereka minta gandum. Disuruh makan
baik-baik mereka makan dengan rakus. Padahal itulah pantang besar dalam
periuangan. Karena tentara adalah alat semata-mata dari panglima yang me-

megang komando. Oleh karena mereka merubah-rubah perintah. maka mana
yang merubah itu atau yang zalim itu mendapatlah siksaan dari langit. Dengan
memperingatkan ini kembali kepada Bani Israil di zaman Nabi, terbukalah
rahasia kebiasaan mereka, yaitu tidak tulus menialankan perintah, dan bagi
Nabi s.a.w. sendiripun menjadi peringatan bahwa keras kepala adalah bawaan
mereka sejak darinenek-moyang mereka. Kalau kita lihat catatan sejarah Bani
Israil ketika dibawa dan dibimbing Nabi Musa itu, ia sendiripun kerapkali
mencela mereka dengan memberikan cap keras kepala, keras tengkuk dan
sebagainya. Dan siksaan yang datangpun sudah bermacam-tnacam terhadap
yang salah.

Kadang-kadang ditenggelamkan, kadang-kadang disapu oleh bahaya sam-
par.

"Dan (ingotlah) seketika Musa memohonkan air untuk kaumnya,lalu
Kami katakan: Pukullah dengan tongkatmu itu akan bofu. " (pangkal ayat 60).
Dalam perjalanan jauh itu tentu bertemu juga dengan padang belantara yang

kering dariair. Kalau berjumpa dengan keadaan yang demikian, Bani Israilitu
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sudah ribut, mengomel dan melepaskan kata-kata yang menunjukkan jiwa yang
kecil kepada Nabi Musa. Tiba di tempat yang kering kurang air, mereka
mengomel, mengapa kami dibawa ke tempat ini. Mengapa kehidupan kami
yang senang cukup air di Mesir disuruh meninggalkannya dan dibawa ke tempat
yang kering ini. Apa kamidisuruh mati? Musapun memohonlah kepada Tuhan
agar mereka diberi air. Maka disuruh Tuhan kepada Musa memukul batu
dengan tongkat: "Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air," se-
banyak suku-suku Bani Israil, "yang sesungguhnya telah tahu tiap-tiap golo
ngan akan tempat minum mereka." Dan sebagaimana rahmat turunnya manno
dan saluro, disuruhkan juga kepada mereka agar nikmat ini diterima dengan
syukur. Kalau bukanlah dengan mu'jizat dan kumia Ilahitidaklah mereka akan
mendapat air di tempat sekering itu, padang pasir yang tandus. Sebab itu Tuhan
bersabda: "Makanlah dan minumlah dari kurnia Allah, dan janganloh kamu
mengacau dan membuot kerusakon di bumi." (ujung ayat 60).

Ini diingatkan kembali kepada Bani Israil, demikian besar nikmat Tuhan
atas mereka. Dan diperingatkan juga kepada manusia umumnya, janganlah

sampai setelah nikmat bertimpa-timpa datang, lalu lupa kepada yang memberi-
kan nikmat, lalu berbuat kekacauan dan kerusakan. Jangan hanya mengomel
menggerutu ketika kekeringan nikmat, lalu mengacau dan menyombong se-
telah nikmat ada.

" Dan (ingatlah) seketika kamu berkata: W ahai Musa, tidakloh kami akan
tahan atas makanan honya semacam." (pangkal ayat 61).

Ini juga menunjukkan kekecilan jiwa dan kemanjaan. Mereka telah diberi
jaminan makanan yang baik, monno dan solu.,o. Manna yang semanis madu dan
daging burung, salwa yang empuk lezat. Dengan demikian mereka tidak usah
menyusahkan lagi makanan lain pada tanah kering dan tidak subur dan tidak
dapat ditanami itu. Tetapi mereka tidak tahan. Masih mereka lupa darisebab
apa mereka dipindahkan dari Mesir. Manakah perjuangan menuju tempat
bahagia yang tidak ditebus dengan kesusahan? Lalu mereka mengeluh: "Sebob
itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkou, supaya dikeluarkan
untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi." Kamitelah terlalu ingin
perubahan makanan, jangan dari manna ke manna, dari salwa ke salwa saja.
Kami ingin "dari sayur mayurnya, dan mentimunnya dan bawong putihnya
dan kacangnyo dan bawang merahnya." Mendengar permintaan yang me-
nunjukkan jiwa kecil dan kerdil itu, Nabi Musa jawab: "krkata dia: Adalah
hendak kamu tukar dengan yang omot hina barang yang amot baik?"

Mengapa Nabi Musa menyambut demikian? Memang, mereka meminta
sayur-sayur yang demikian, ialah karena mereka teringat akan makanan me-
reka tatkala masih tinggal di Mesir; ada mentimun, ada bawang merah, ada
kacang, ada bawang putih. Tetapidalam suasana apakah niereka diwaktu itu?
Ialah suasana perbudakan dan kehinaan. Sekarang mereka berpindah me-
ninggalkan negeri itu, karena Allah hendak membebaskan mereka, tetapi
karena tujuan terakhir belum tercapai, yaitu merebut tanah yang dijanjikan
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dengan keperkasaan, karena pengecut mereka iuga, ditahanlah mereka di

pading Tih 40 tahun. Makanan dijamin, "Ransum" disediakan. Itupun bukan

runar- sembarang ransum. Nabi Musa mengatakan tegas, bahwa makanan

yang mereka minta itu adalah makanan hina, makanan zaman pcrbudakan.

ban makanan yang mereka tidak tahan lagi itu adalah.makanan zaman
p"-U"Ui*". tvtakaian karena cita.cita. Un!u\ misal yang dekat kepada kitq,

"J"t"t 
keluhan orang tua-tua yang biasa hidup senang di zaman penjajgh

gelanau dahulu, mengeluh karena liesukaran di zaman perjuangan Kemerde-

kaan. Mereka selalu ieringat zaman itu yang mereka namai zaman normal.
Dengan uang satu rupiah iu-an itu sudah dapat beli.baju dan lebihnya dapat

dibaia pulang untuk Belanja makan minum.Tetapisekarang setelah merdeka,
triaup ja'ai rur"uh. Sampaiada yang berkata: "Bila akan berhentimerdeka ini!" -
Lalu'Musa berkata: "Pergilah ke kota besar. Makasesungguhnya di sana akan
kamu dapatkan apa ying kamu minta itu." lnilah satu teguran yang keras,

kalau mereka sudi memihamkan. Pergilah ke salah satu kota besar, apa

artinya? Ialah keluar darikelompok dan menyediakan diri jadibudak kembali.
Atau- melepaskan cita-cita. La'ksana pengalaman kita bangsa Indonesia di

zaman perjuangan bersenjata dahulu yang makanan tidak cukup, kediaman di

hutan. Munu yur,g kita tidak tahan menderita, silahkan masuk kota. Di kota ada

mentega dan adiroti, coklat dan kopi susu. Tetapi artinya ialah meninggalkan
perjuangan, menghentikan sejarah diri sendiri dalam membina perjuangan.

kalimat lhbithu iishran yang berarti pergilah ke kota besar, kalau menurut
qiraat (bacaan) al-Hasan dan Aban bin Taghlib dan Thalhah bin Mushrif
ialah lhbithu mishra dengan tidak memakaitanwin (baris dua). Menurut qiraat

ini artinya ialah: "Pergilah kamu pulang kembali ke Mesir, di sana akan

kamu dapati apa yang kamu minta itu!" Dengan demikian maka perkataan Nabi

Musa menjaaiUUifr keras lagi. Segala yang kamu minta itu hanya ada diMesir.

Kalau kamu ingin juga, pulanglah ke sana kembali menjadiorang yang hina,

diperbudak kembali.

Akhirnya bersabdalah Tuhan tentang keadaan jiwa mereka: "DQn dipukul-

kanlah atai mereka kehinaan dan kerendahan, dan sudoh layaklah mereka

ditimp kemurkaan dari Alloh." Kehinaan ialah hina akhlak dan hina jiwa, tidak

aJa cita.clta tinggi. Jatuh harga diri, padam kehormatan diri, jatuh moial. Itulah

yang dikenal dengan jiwa budak (slavengeest). Apabila dirisudah hina, niscaya

ienJahlah martabat, menjadimiskin. Mata kuyu kehilangan sinar. Ukuran cita-

cita hanya sehingga asal perut akan berisisaia, payah dibawa naik. Atau malas

berjuang karena ingin makanan yan enak-enak saja. Dengan demikian tentu

tidak lain yang akan mereka terima hanyalah kemurkaan Allah. Lalu disebutnya

sebabnyayan! utama: "Yang demikian itu, ialah karena mereka kulur kewda
perintoh-perintah Allah, dan mereka bunuh Nobi-nobi dengan tidak patut."

sedangkan membunuh sesama manusia biasa lagitidak patut, apakah lagikalau

sudahLrani mengangkat senjata membunuh Nabi-nabi yang menunjukime-
reka jalan yang benar. Menurut riwayat selama riwayat Bani Israil, tidak kurang

dari 70 Nabi yang telah mereka bunuh. Itulah akibat dari jiwa yang telah jahat,

karena meninggalkan iman. "Yang demikian itu ialoh karena mereka telah
durhaka don adalah mereka meliwati bofos. " (ujung ayat 61).
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Tersebab jiwa yang telah hina dan rendah, kerdil dan miskin, yang ber-
pangkal daripada kufur kepada kebenaran, segala pekerjaan yang keji dan hina,
membunuh Nabi, menipu dan ingkar akan seruan kebenaran berturutlah
terjadi. Maka penuhlah riwayat Bani lsrail dengan itu, yang anak-cucu mereka
tidak akan dapat memungkiri kejadian itu. Sebab telah menggenang di dalam
mata sejarah. Durhaka dan meliwati batas. Durhaka menjadimaksiat;dosapun
banyak diperbuat. Meliwati batas, melanggar hukum. Sehingga peraturan-
peraturan dalam Taurat NabiMusa tidak berjalan lagi, meskipun disebut-sebut
juga dengan mulut.

(52) Sesungguhnya orang-orang yang
beriman dan orang-orang yang
jadi Yahudi dan Nasrani dan
Shabi'in, barangsiapa yang ber-
iman kepada Allah dan Hari
Kemudian dan beramal yang
shalih, maka untuk mereka adalah
ganjaran di sisi Tuhan mereka,
dan tidak ada ketakutan atas
mereka dan tidaklah mereka akan
berdukacita.

(63) Dan (ingatlah) tatkala telah Kami
ambil perjanjian dengan kamu,
dan telah Kami angkatkan gunung
di atas kamu; Peganglah apa yang
telah Kami berikan kepada kamu
dengan sungguh-sungguh, dan
ingatlah olehmu apa yang ada di
dalamnya, supaya kamu semua-
nya takwa.

(64) Kemudian kamupun berpaling se-
sudah itu. Maka kalau bukanlah
kurnia Allah dan belas-kasihan-
Nya atas kamu, sesungguhnyalah
telah jadilah kamu dari orang-
orang yang merugi.

(65) Dan sesungguhnya telah Kamike-
tahui orang-orang yang melanggar
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Surot AlBoqarah (Ayat 62) 203

perintah pada hari Sabtu, maka
Kami firmankan: Jadilah kamu
kera-kera yang dibenci!

(65) Maka Kami jadikanlah dianva se'

bagai suatu teladan bagi mereka
yang semasa dengannYa dan bagi
yang di belakangnya, dan Penga-
jaran bagi orang-orang Yang ber-

takwa.

, .)zz o))->)z- zs)t':*";;r;i;f,; Liii
-.. . 
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"sesungguh nya orang'orang yang benman'" (pangkal a.v3t p2) Yang di-

maksud denian orangbeimo, diiiniialah orang yang memeluk Agama Islam,

yang telah menyatakin percaya kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan akan

i"tapUn meniadipengikuinya sampai Hari Kiamat : "Dan orang'orong yang jodi

Yahudi donNasroni danShobi'fn"; yaitu tiga golongan beragama yang percaya

r"s" ["pidu Tuhan tetapi telah dikenal dengan nama'nama yang demikian;
',,iarangsiapo yangberimankepoda Allah". Yaitu yang mengaku adanya Allah

VunS ltiutru Esa, dlngun sebenar-benar pengakuan, mengikut suruhanNyadan

menlhentikan larantanNya "dan Hori Kemudian dan beramal yang sholih,"

Vuitu-nuri Akhirat, k"p"r.uyuun yang telah tertanam kepada Tuhan dan Hari

k"mrdian itu, mereka buktikan pula dengan mempertinggi mutu diri mereka'

"Maka untuk mereka adalah ganiaran di sisi Tuhon mereka".lnilah janiian

yang adil dariTuhan kepada seluruh manusia, tidak pandang dalam agama yang

*a,iu -ereka hidup, atau merk apa yang diletakkan kepada dirimereka, namun

mereka masing-masing akan mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan'

sepadan dengan iman dan amal shalih yang telah mereka kerjakan itu. 'Don

tidak ada kitakutan atas mereka dan tidakloh mereka okon berdukacito'"
(ujung avat62).

Di dalam ayat ini terdapatlah nama dariempat golongan:

1. Orang-orang yang beriman.
2. Orang-orang yang jadi Yahudi'
3. Orang'orang Nasrani'
4. Orang-orang Shabi'in.

Golongan pertama, yang disebut orang-orang yang telah beriman, ialah

oruns-"rin; yang telah ierteUitr dahulu menyatakan percaya kepada segala

ajarai Vung iiUu*u oleh Nabi Muhammad s.a.w. yaitu mereka-mereka yang

telah berjuing karena imannya, berdiri rapat di sekeliling Rasul s.a.w' sama'

*.u ,n"n"gikkun ajaran utu-a seketika beliau hidup. Di dalam ayat ini

mereka dimisukkan dalam kedudukan yang pertama dan utama'
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Yang kedua ialah- orang-orang yang jadi yahudi, atau pemeluk agama
Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, nama yahudi itu dibangsai<an atau diambil
dari nama Yahuda, yaitu anak tertua atau anak kedua dariNabiya.kub. oleh
sebab itu merekapun disebut juga Bani Israil. Dengan jalan demikian, maka
nama agama Yahudi lebih merupakan agama "keluarga"daripadaagama untuk
manusia pada umumnya.

Yang ketiga, yaitu Nashara, dan lebih banyak ragi disebut Nasrani. Di-
bangsakan kepada desa tempat Nabi Isa Almasih dilahirkan, yaitu desa Nazaret
(dalam bahasa lbrani) atau Nashirah (dalam bahasa Arab). Menurut riwayat
lbnu Jarir, Qatadah berpendapat bahwa Nasrani itu memang diambil dari nama
desa Nashirah. Ibnu Abbas pun mentafsirkan demikian.

Yang keempat shabi'in; kalau menurutasalartikata maknanya, ialah orang
yang keluar dari agamanya yang asal, dan masuk ke dalam ugu,nu lain, samfjuga dengan arti asalnya ialah murtad. sebab itu ketika Nabi Muhammad
mencela-cela agama nenek-moyangnya yang menyembah berhala, lalu me-
negakkan faham Tauhid, oleh orang euraisy, Nabi Muhammad s.a.w. itu
dituduh telah shobi'dari agama nenek-moyangnya. Menurut riwayat ahli-ahli
tafsir, golongan shabi'in itu memanglah satu gorongan dari orang-erang yang
pada mulanya memeluk agama Nasrani, lalu mendirikun ugurnu-sendiri. Me-
nurut penyelidikan, mereka masih berpegang teguh pada -inta 

kasih ajaran
Almasih, tetapi di samping itu merekapun mulaihenyembah Malaikat. Kata
setengah orang pula, mereka percaya akan pengarlh bintu.g-bintang. tni
menunjukkan pula bahwa agama menyembah bintang-bintang pusaka yunani
mempengaruhi pula perkembangan shabi'in ini. Di zaman sek-arang penganut
Shabi'in itu masih terdapat sisa-sisanya di negeri lrak. Mereka -"njuairrlrgu-
negara yang baik dalam Republik lrak.
_ Di dalam ayat ini dikumpulkanlah keempat golongan ini menjadi satu.
Bahwa mereka semuanya tidak merasai ketakutan dan dukacita asal saja
mereka sudi beriman kepada Allah dan HariAkhirat. Lalu iman kepada Allah
dan Hari Akhirat itu diikuti oleh amal yang shalih. Dan keempat-empat go-
longan itu akan mendapat ganjaran di sisi Tuhan mereka.

Ayat ini adalah suatu tuntunan bagi menegakkan jiwa, untuk seluruh orang
yang percaya kepada Allah. Baik dia bernama mu'min, atau muslim pemeluk
lsgma Islam, yang telah mengakui kerasulan Muhammad s.a.w. atau orang
Yahudi, Nasranidan shabi'in. Di sini kita bertemu syarat yang mutlak.

syarat pertama iman kepada Allah dan Hari pembalasa-n, sebagai inti
ajaran dari sekalian agama. syarat pertama itu belum cukup,'kalautelum
dipenuhi dengan syarat yang kedua, yaitu beramal yang shaliir, atau berbuat
pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berfaedah dan bermanfaat Laik untuk diri
sendiri ataupun untuk masyarakat.

Mafhrun atau sebaliknya dari yang tertulis adalah demikian: "Meskipun dia
telah mengakui beriman kepada Allah (golongan pertama), mengaku beriman
mulutnya kepada NabiMuhammad, maka kalau iman itu tidak d-ibuktikannya
{9nsan amalnya yang shalih, tidak ada pekerjaannya yang utama, tidaklah akin
diberi ganjaran oleh Tuhan."
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Demikian juga orang Yahudi, walaupun mulutnya telah mengakuidirinya
Yahudi, penganut ajaran Taurat, padahal tidak diikutinya dengan qlarat per-

tama imin sungguh-sungguh kepada Allah dan Hari Akhirat, dan tidak dibukti-

kannya dengan amal yang shalih, perbuatan yang baik, berfaedah dan ber-

manfaat bagi peri-kemanusiaan, tidaklah dia akan mendapat ganjaran dari

Tuhan.
Begitu juga orang Nasrani dan Shabi'in. Hendaklah pengakuan bahwa diri

orung Nuttuni atau Shabi'in itu dijadikan kenyataan dalam perbuatan yang baik.

Iman kepada Allah dan Hari Akhirat! Inilah pokok pertama, sehingga

pengakuan beriman yang pertama bagiorang lslam, pengakuan Yahudi bagi

orang Yahudi, pengakuan Nasranibagiorang Nasrani, pengakuan shabi'in bagi

pemJuk shabi'in, belumlah samasekali berarti apa-apa sebelum dijadikan

kesadaran dan keyakinan dan diikuti dengan amal yang shalih.

Beriman kepada Allah niscaya menyebabkan iman pula kepada segala

wahyu yang diturunkan Allah kepada para RasulNya; tidak membeda-bedakan

di antaia situ Rasutdengan Rasul yang lain, percaya kepada keempat Kitab
y'ang diturunkan.- -oi 

dalam sejarah Rasul s.a.w. berjumpalah hal ini. Abu Bakar, umar,
Usman, Ali dan sahabat-sahabat yang utama, telah lebih dahulu menyatakan

iman. Kemudian baik seketika masih di Makkah atau setelah berpindah ke

Madinah, menyatakan iman pula beberapa orang Yahudi, sebagaiAbdullahbin
salam. Ubai bin Ka'ab dan lain-lain. orang-orang Nasranipun menyatakan pula

iman kepada Allah dan Hari Akhirat yang diikuti dengan amal yang shalih,

seumpama Tamim ad-Dari. Adibin Hatim atau Kaisar Habsyi (Negus) sendiri

dan beberapa lagiyang lain. cuma yang tidak terdengar riwayatnya ialahorang

Shabi'in. satman al-Flrisi pun berpindah dari agama Majusi, lalu memeluk

Nasrani dan kemudian menyatakan iman kepada Allah dan HariAkhirat dan

mengikutinya dengan amal yang shalih. Maka semua orang-orang yang telah

menyatakan iman dan mengikuti dengan bukti ini, hilanglah dari mereka rasa

takut, cemas dan dukacita.
Apa sebab?
Apabila orang telah berkumpul dalam suasana iman, dengan sendirinya

sengketa akan hiling dan kebenaran akan dapat dicapai. Yang menimbulkan

."-1. dan takut di dalam dunia ini ialah apabila pengakuan hanya dalam mulut,

aku mu'min, aku Yahudi, aku Nasrani, aku Shabi'in, tetapi tidak pernah

diamalkan.
Maka terjadilah perkelahian karena agama telah menjadigolongan, bukan

lagi da'wah kebenaran. Yang betul hanya aku saja, orang lain salah belaka.

Oiang tadinya mengharap agama akan membawa ketenteraman bagi jiwa,

numun kenyataannya hanyalah membawa onar dan peperangan, karena ma-

sing-masing pemeluk agama itu tidak ada yang beramal dengan amalan yang

baik, hanya amal mau menang sendiri.
Kesan pertama yang dibawa oleh ayat ini ialah perdamaian dan hidup

berdampingan secara damai di antara pemeluk sekalian agama dalam dunia ini.

Janganlih hunya semata-mata mengaku Islam, Yahudi atau Nasrani atau
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Shabi'in; pengakuan yang hanya di lidah dan karena keturunan. lalu marah
kepada orang kalau dituduh kafir, padahallman kepada Allah dan HariAkhirat
tidak dipupuk, dan amal shalih yang berfaedah tidak dikerjakan.

Kalau pemeluk sekalian agama telah bertindak zahir dan batin di dalam
kehidupan menurut syarat-syarat itu tidaklah akan ada silang-sengketa didunia
ini tersebab agama. Tidak akan ada fanatik buta, sikap benci dan dendam
kepada pemeluk agama yang lain. Nabi Muhammad sendiri meninggalkan
contoh teladan yang amat baik dalam pergaulan antara agama. Beliau ber-
tetangga dengan orang Yahudi, lalu beliau beramal shalih terhadap kepada
mereka. Pernah beliau menyembelih binatang ternaknya, lalu disuruhnya lekas.
lekas antarkan sebagian daging sembelihannya itu ke rumah tetangganya orang
Yahudi.

Seketika datang utusan Najran Nasrani menghadap beliau ke Madinah,
seketika utusan-utusan itu hendak menghadap di waktu yang ditentukan,
semuanya memakai pakaian-pakaian kebesaran agama mereka (sebagaimana
yang kita lihat pada pendeta-pendeta Katholik sekarang ini), sehingga merekg
terlalu terikat dengan protokol-protokol yang memberatkan dan kurang bebas
berkata-kata, lalu beliau suruh tanggalkan saja pakaian itu dan maribercakap
lebih bebas. Yahudidan Nasraniitu beliau ucapkan dengan kata hormat: "Yo
Ahlal-Kitob": Wahai orang-orang yang telah menerima Kitab-kitab Suci.

Dalam kehidupan kita di zaman modenpun begitu pula. Timbulrasa cemas
di dalam hidup apabila telah ada diantara pemeluk agama yang fanatik. Yang
kadang-kadang saking fanatiknya, maka imannya bertukar dengan cemburu:
"Orang yang tidak seagama dengan kita, adalah musuh kita." Dan ada lagiyang
bersikap agresif, menyerang, menghina, dan menyiarkan propaganda agama
mereka dan kepercayaan yang tidak sesuai ke dalanr daerah negeri yang telah
memeluk suatu agama.

Ayat ini sudah jelas menganjurkan persatuan agama, jangan agama di-
pertahankan sebagai suatu golongan, melainkan hendaklah selalu menyiapkan
jiwa mencari dengan otak dingin, manakah dia hakikat kebenaran. Iman kepada
Allah dan HariAkhirat, diikuti oleh amal yang shalih.

Kita tidak akan bertemu suatu ayat yang begini penuh dengan toleransidan
lapang dada, hanyalah dalam al-Quran! Suatu hal yang amat perlu dalam dunia
moden. Kalau nafsu loba manusia di zaman moden telah menyebabkan timbul
perang-perang besar dan senjata-senjata pemusnah, maka kaum agama hen.
daklah mencipta perdamaian dengan mencari dasar kepercayaan kepada Allah
dan Hari Akhirat, serta membuktikannya dengan amal yang shalih. Bukan amal
merusak.

Kerapkali menjadi kemusykilan bagiorang yang membaca ayat ini, karena
disebut yang pertarna sekali ialah orang-orang yang telah beriman. Kemudian-
nya baru disusuli dengan Yahudi, Nasranidan Shabi'in. Setelah itu disebutkan
bahwa semuanya akan diberi ganjaran oleh Tuhan, apabila mereka beriman
kepada Allah dan Hari Akhirat, lalu beramal yang shalih. Mengapa orang yang
beriman disyaratkan beriman lagi?
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Setengah ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud di sini barulah iman
pengakuan saja. Misalnya mereka telah mengucapkan Dua Kalimat Syahadat,
mereka telah mengaku dengan mulut, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah
dan Muhammad adalah Utusan Allah. Tetapi pengakuan itu baru pengakuan
saja, belum diikuti oleh amalan, belum mengerjakan Rukun Islam yang lima
perkara. Maka iman mereka itu masih sama saja dengan iman Yahudi, Nasrani
dan Shabi'in. Apatah lagiorang lslampefo bumisaja atau Islam turunan. Maka
Islam yang semacam itu masih sama saja dengan Yahudi, Nasranidan Shabi'in.
Barulah keempatnya itu berkumpul menjadi satu, apabila semuanya mem-
perbaharui iman kembali kepada Allah dan Hari Akhirat, serta mengikutinya
dengan perbuatan dan pelaksanaan.

Apabila telah bersatu mencarikebenaran dan kepercayaan, maka pemeluk
segala agama itu akhir kelaknya pastibertemu pada satu titik kebenaran. Ciri
yang khas dari titik kebenaran itu ialah menyerah diridengan penuh keikhlasan
kepada Allah yang Satu; itulah Tauhid, itulah lkhlds, dan itulah Islam! Maka
dengan demikian, orang yang telah memeluk lslam sendiripun hendaklah
menjadi lslam yang sebenarnya.

Untuk lebih difahamkan lagi maksud ayat ini, hendaklah kita perhatikan
berapa banyaknya orang-orang yang tadinya memeluk Yahudiatau Nasranidi
zaman moden ini, lalu pindah ke Islam. Mereka yang memeluk Islam itu bukan
sembarang orang, bukan orang awam. Seumpama Leopold Weiss, seorang
wartawan dan pengarang ternama dari Austria; dahulunya dia beragama
Yahudi, lalu masuk Islam. Pengetahuannya tentang Islam, pandangan hidup
dan keyakinannya ditulisnya dalam berbagai buku. Di antara buku yang
ditulisnya itu terpaksa ke dalam bahasa Arab, untuk diketahuioleh orang-orang
lslam sendiri dinegeriArab, yang telah Islam sejak turun-temurun. Bahkan di
waktu dia menyatakan pendapatnya tentang Dajjaldidalam suatu majlis yang
dihadiri oleh Mufti Besar Kerajaan SaudiArabia, Syaikh Abdullah bin Bulaihid,
maka beliau ini telah menyatakan kagumnya dan mengakui kebenarannya.
Namanya setelah Islam ialah Mohammad Asad.

Pada bulan Mei 1966 seorang ahli ruang angkasa Amerika Serikat bernama
Dr. Clark telah menyatakan dirinya masuk Islam, lalu memakai nama Dr.
Ibrahim Clark. Apa yang menarik hatinya memeluk Islam, kebetulan setelah dia
tiba di Indonesia pula? lalah sebagai seorang ahli ruang angkasa dia bergaul
dengan beberapa sarjana Indonesia, beliau mendapat suatu pendirian hidup
yang baru dikenalnya, yang tidak didapatnya di Barat. Yaitu bahwa sarjana-
sarjana beragama lslam itu, yang berkecimpung di dalam bidangnya masing-
rnasing, selalu berpadu satu antara pendapat akal dan ilmu (Science)nya
dengan kejiwaan. Kesan inilah yang memikat minatnya untuk menyelamilslam,
sehingga bertemulah dia dengan hakikat yang sebenarnya; memang begitulah
ajaran Islam. Akhirnya dengan segenap kesadaran hati, dia memilih Islam
sebagai agamanya dengan meninggalkan agama Kristen (Protestan).

Dalam minggu pertama dalam bulan Mei itu juga datang lagi seorang
sarjana perempuan bangsa Austria, pergi beri'tikaf ke dalam Mesjid Agung Al-
Azhar selama tiga hari tiga malam, sambilberdoa kepada Allah Subhanahu wa
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Ta'ala moga-moga tercapailah perdamaian di dunia ini, dan berdamailah kira-
nya perang Vietnam. Dia bersembahyang dengan khusyu'nya, dan dia me-

ngatakan bahwa dia telah memeluk Islam sejak 7 tahun, dan telah tujuh kali
mengerjakan puasa Ramadhan. Namanya Dr. Barbara Ployer.

Kita kemukakan ketiga contoh inidi samping beratus-ratus contoh yang

lain, sebagai Malcolm X, Negro dari Amerika dan lain-lain di seluruh perjuangan

dunia ini.
Menurut sabda Nabi s.a.w. kepada sahabat beliau Amr bin al-'Ash, se-

ketika beliau ini yang tadinya amat benci kepada Nabis.a.w., lalu masuk Islam

dan memintamaaf kepada beliau ataskesalahan-kesalahan yang telah lalu, Nabi
s.a.w. telah bersabda kepadanya: "Hai Amr, Islam itu menghapuskan dosa-

dosa yang telah lalu." Artinya, mulai dia memeluk Islam itu, habislah segala

kesalahan yang lama, dimulailah hidup baru.
Kalau setelah mereka memeluk Islam, mereka lanjutkan studi mereka, dan

mereka perdalam iman kepada Allah dan Rasul, mereka insafi akan Hari
Akhirat, lalu mereka ikuti dengan amal yang shalih, niscaya tinggilah martabat
mereka di sisi Tuhan daripada orang-orang yang Islam sejak kecil, lslam karena
keturunan, tetapi tidak tahu dan tidak mau tahu hakikat lslam. Tidak menye-

lidiki terus-menerus dan tidak memperdalam.
Telah bertahun-tahun penulis ini mencoba mencari tafsir dari ayat ini,

namun hasilnya belumlah memuaskan hati penafsir sendiri, apatah lagi yang

mendengarnya. Tetapi setelah bertemu suatu riwayat yang dibawakan oleh
Ibnu Abi Hatim daripada Salman al-Farisi, barulah terasa puas dan tafsir yang

telah kita tafsirkan iniadalah berdasar kepada riwayat itu.
"Telah meriwayatkan lbnu Abi Hatim daripada Salman, berkata Salman

bahwasanya aku telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. darihal pemeluk-
pemeluk agama yang telah pernah aku masuki,lalu aku uraikan kepada beliau

bagaimana cara sembahyang mereka masing-masing dan cara ibadat mereka
masing-masing. Lalu aku minta kepada beliau manakah yang benar. Maka
beliau jawablah pertanyaanku itu dengan ayat: Innalladzina omanu wal-lad-
zina hadu dan seterusnya itu".

Artinya ialah bahwa perlainan cara sembahyang atau cara ibadat adalah hal
yang lumrah bagi berbagai ragam pemeluk agama, karena syariat berubah
sebab perubahan zaman. Tetapi manusia tidak boleh membeku disatu tempat,
dengan tidak mau menambah penyelidikannya, sehingga bertemu dengan

hakikat yang sejati, lalu menyerah kepada Tuhan dengan sebulat hati. Me-

nyerah dengan hati puas. Itulah dia Islam.
Lantaran itu tidaklah penulis tafsir ini dapat menerima saja suatu ke-

terangan yang diriwayatkan oleh lbnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang mereka
terima dari tbnu Abbas, bahwa ayat initelah monsukh, tidak berlaku lagi. Sebab

dia telah dinosikhkon oleh ayat 58 daripada Surat ali Imran yang berbunyi:

3 A;!r Oe"'-4 J3;Ll'% +l;{ # *- 5;
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"Dan barangsiapa yangmencan selain dari Islam meniodi Agamo, sekoli-

kali tidoklah akan diterima daipdanya. Dan dia di Hari Akhirat.okon
termasuk orang-orang yang rugi." (ali Imran: 85)

Ayat ini bukanlah menghapuskan (nasikh) ayat yang sedang kita tafsirkan

ini melainkan memperkuatnya. Sebab hakikat Islam ialah percaya kepada Allah

dan Hari Akhirat. Percaya kepada Allah, artinya percaya kepada segala firman-

Nya, segala RasulNya dengan tidak terkecuali. Termasuk percaya kepada Nabi

Muhammad s.a.w. dan hendaklah iman itu diikuti oleh amal yang shalih.

Kalau dikatakan bahwa ayat inidinasikhkan oleh ayat 8$Surat alilmran itu,
yang akan tumbuh ialah fanatik; mengakui diri Islam, walaupun tidak pernah

mengamalkannya. Dan syurga itu hanya diiamin untuk kita saja. Tetapikalau
kita flhamkan bahwa di antara kedua ayat iniadalah lengkap melengkapi, maka
pintu da'wah senantiasa terbuka, dan kedudukan Islam tetap menjadi agama

hthrah, tetapi dalam kemurniannya, sesuai dengan jiwa asli manusia.

Nabi s.a.w. menegaskan menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh

Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari:

3(\' J(-3$,,:t,ii! i-obt5 klii$v y $ u
"Berkata Rosululloh s.o.ur..' Demi Allah, yang diriku ada dolam genggam'

on tongonNy a, tidaklah mendengar dori hol aku ini seseoron gpun don ummat
sekorong ini. Yahudi, dan tidak pulo Nosroni, kemudian tidak mereka mau
beriman kepadoku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka."

Dengan Hadis ini jelaslah bahwa kedatangan Nabi Muhammad s-a.w.

sebagai penutup sekalian Nabi (Khatimil-Anbiyaa) membawa al-Quran sebagai

penutup sekalian Wahyu, bahwa kesatuan ummat manusia dengan kesatuan

ujurun Allah digenap dan disempurnakan. Dan kedatangan lslam bukanlah

sebagai musuh dari Yahudi dan tidak dari Nasrani, melainkan melanjutkan

ajaran yang belum selesai. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah,
pasti tidak menolak kedatangan Nabi dan Rasul penutup itu dan tidak pula

menolak Wahyu yang dia bawa. Yahudi dan Nasrani sudah sepatutnya terlebih

dahulu percaya kepada kerasulan Muhammad apabila keterangan tentang diri
beliau telah mereka terima. Dan dengan demikian mereka namanya telah

benar-benar menyerph (Muslim) kepada Tuhan. Tetapikalau keterangan telah

sampai, namun mereka menolak juga, niscaya nerakalah tempat mereka kelak.

',F- a-,yy:t 
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Sebab iman mereka kepada Allah tidak sempurna, mereka menolak kebenaran
seorang daripada Nabi Allah.

Janganlah orang mengira bahwa ancaman masuk neraka itu suatu paksaan
di dunia ini, karena itu adalah bergantung kepada kepercayaan. Dan neraka
bukanlah lobang-lobang api yang disediakan didunia inibagisiapa yang tidak
mau masuk Islam, sebagaimana yang disediakan oleh Dzi Nuwas Raja Yahudidi
Yaman Selatan, yang memaksa penduduk Najran memeluk agama Yahudi,
padahal mereka telah memegang agama Tauhid, lalu digalikan lobang (Ukhdud)
dan diunggunkan api di dalamnya dan dibakar orang-orang yang ingkar itu,
sampai 20,000 orang banyaknya.* Neraka adalah ancaman di hariAkhirat esok,
karena menolak kebenaran.

Agama Islam telah berkembang luas selama 14 abad, tetapipihak kepala
gereja-gereja Yahudi dan Nasrani sendiri berusaha besar-besaran menghambat
perhatian pemeluknya terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan Agama lslam,
membuat berbagai kata bohong, lalu dinamai llmioh, sehingga terjadilah batas
jurang yang dalam di antara mereka dengan Islam, dan selalu menganggap
bahwa Islam itu musuhnya. Padahal Islam selalu membahasakan mereka
dengan hormat, yaitu Ahlu/-Kitab - pemegang kitab-kitab suci; dan ke-
datangan mereka senantiasa ditunggu. Bukan dengan paksaan, sebagaimana
kelak akan dijelaskan didalam ayat256 Surat al-Baqarah ini. (Permulaan Juzu'
3), melainkan dengan fikiran jernih dan akal yang terbuka.**

Dengan sebab itu pula maka Bani Israil dengan rentetan ayat-ayat ini tidak
terlepas dari seruan da'wah, agar mereka berfikir.

"Dan (ingatlah) tatkala telah Kami ambil perjanjian dengan kamu, dan
telah Komi angkatkon gunung di ofos kamu: Peganglah apa yang telah Kami
benkan kepada kamu dengan sungguh-sungguh." (pangkal ayat 63).

Diperingatkan lagi janji yang telah diikat diantara mereka denganTuhan,
bahwa mereka akan beriman kepada Allah Yang Tunggal, tidak memperse-
kutukan dan tidak membuat berhala, hormat kepada kedua ibu-bapa, jangan

berzina dan mencuri. Lalu diangkatkan gunung ke atas kepala mereka. Se-
tengah ahli Tafsir mengatakan bahwa benar-benar gunung itu diangkat. Tetapi
setengah penafsiran lagi menolak penafsiran demikian. Karena Allah Maha
Kuasa berbuat demikian, dan itu tidak mustahilbagiAllah; namun yang begitu
adalah berisi paksaan. Tentu saja paksaan begitu akan hilang bekasnya kalau
gunung itu tidak terangkat lagi. Tetapi ayat yang lain, yaitu ayat 170 dari Surat
al-A'raf (Surat 7), memberikan kejelasan apa arti gunung diangkat ai atas
mereka itu.

Lihat "Tafsir AI-Azhar" Juzu'30, tafsiran Surat al-Buruj..
Lihat "Tafsir Al-Azhar" Juzu' 9, tafsir ayat 158 dari Surat 7 al-A raf.

7e\:i\Ut{b,A;';i\W';$'9q65't:AuilrL
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"Don (ingatlah) tatkala Kami angkot gunung itu di atas mereka, seakan-

akan suatu penudung dan mereka songko bahwa dia akan jatuh ke atas
me r e ka : Amb illah ap a y a ng K ami d a t angk an ka mu, da n inga tlah apa y a ng ada
padanya, supaya kamu terpelihara." (al-A'raf: 170)

Ayat ini telah menafsirkan ayat yang tengah kita perkatakan ini. Yaitu
bahwa mereka berdiam di dekat gunung yang tinggi, yang selalu mereka lihat
seakan-akan menudungi mereka dan sewaktu-waktu rasa-rasakan jatuh juga

menimpa mereka. Mungkin dari gunung itu selalulah menguap asap, tandanya
dia berapi. Menjadi peringatan kepada mereka, demikianpun kepada kita
ummat manusia yang tinggal di lereng-lereng gunung berapi, bahwa ancaman
Allah selalu ada. Sebab itu peganglah agama yang didatangkan Allah dengan
teguh. Ketahuilah bahwa alam ini selalu mempunyai rahasia-rahasia dan pesa-

wat, yang setiap waktu dapat menghancurkan manusia:
"Dan ingatlah kamu apo yang ada di dalomnyo." Yaitu syariat yang

tersebut di dalam Kitab Taurat itu;" supoya kamu semuonya takwa." (ujung
ayat 63). Yakni terpelihara dari bahaya.

Pendeknya, asal betul-betul kamu pegang isi Taurat, pastilah tidak akan
ada selisihmu dengan ajaran Muhammad s.a.w. ini.

Peganglah apa yang Kami berikan kepadamu itu dengan sungguh-sungguh,
dengan bersemangat dan dengan hati hati. Jangan sebagai menggenggam bara
panas, terasa hangat dilepaskan. Pegang benar-benar dari hati sanubari,jangan
hanya pegangan mulut. Ingat baik-baik apa yang tertulis di dalamnya; jangan

hanya mengaku beragama, padahal isi agama tidak diamalkan. Dengan demi-
kian barulah ada faedahnya beragama. Bdrulah mereka akan menjadi orang
yang terpelihara atau orang yang takwa.

Ayat ini bagi kaum Muslimin yang telah 14 abad lamanya berjarak dengan
Rasulullah s.a.w. pun dapatlah diambil bandingan. Jangan kita sebagai Bani
Israil di zaman Muhammad s.a.w. mendakwakan diri pengikut Musa, tetapi isi
kitab Musa tidak dipegang sungguh-sungguh. Ada janji dengan Tuhan, tetapi
janji itu tidak ditepati. Bukankah kitapun pernah jatuh hina sehingga tanahair
kaum Muslimin dijajah oleh bangsa lain, karena kita tidak lagimemegang isial-
Quran dengan sungguh-sungguh. Sehingga ada orang yang lancang menuduh
bahwa kemunduran hidup kita adalah karena kita masih saja memegang agama
kita. Padahal setelah dia tidak kita pegang sungguh-sungguh lagibaru kita jatuh

hina.

Ayat ini dilanjutkan kepada Bani Israil:
"Kemudian kamupun berpaling sesudoh ifu." (pangkal ayat 64). Janjimu

dengan Tuhan telah kamu lupakan. Kesungguhan telah kamu ganti dengan
main-main. Agama hanya menjadi permainan mulut, tidak berurat ke hati.
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"Maka kalau bukanlah karena kurnia Allah danbelas-kasihonN3u ofos kamu,
sesungguhn ya teloh jadilah kamu dari orang-orang yang merugi-" (ujungayat
64). Belas-kasihan dan kurnia Tuhanlah yang menyebabkan kamu masih ada

sekarang, masih ada anak-cucu yang akan melanjutkan kefurunan- Kahutidak
sudah lamalah kamu hancur. Maka selama kamu sebagai anak-cucu masih ada,
keadaan yang telah hancur karena kesia-siaan nenek-moyangmu itu masih
dapat kamu perbaiki. Yaitu dengan mengakui kebenaran yang dibaua oleh
Muhammad s.a.w.

Sejarah berjalan terus. Undang-undang Tuhan berlaku terus buat ummat
manusia. Di saat kini kaum Bani Israil itu telah dapat mendirikan kembali
Kerajaannya di tengah-tengah Tanah Arab, di Palestina yang telah dipunyai oleh
orang Arab Islam sejak 1,400 tahun, dan beratus-ratus tahun sebelum itu telah
dikuasai negeri itu oleh orang Romawi dan Yurnni. Sudah lebih dari 2,000 tahun
tidak lagi orang Yahudi mempunyai negeri itu. Tetapi dengan uang dan pe-

ngaruh, mereka menguasai pendapat dunia untuk tidak mengakui negeri Islam
itu. Tujuh Negara Arab, hanya satu yang tidak resmi negara Islam, yaitu Negara
Libanon. Ketujuh Ne gara Islam itu kalah berperang dengan mereka ( 1948), dan
langsung juga negeri Israel berdiri.

Maka setelah ditanyai orang kepada Presiden negeri Mesir, (Ketika itu
Republik Arab Persatuan). Jamal Abdel Nasser, apa sebab tujuh Negara Arab
dapat kalah oleh satu Negara Israel, Nasser meniawab: 'Kami kalah iahh
karena kami pecah jadi tujuh, sedang mereka hanya satu-"

Pada tahun 1948, peperangan hebat di antara orang Islam Arab dengan
Yahudi itu, yang menyebabkan kekalahan Arab, negara-negara Arab baru tujuh
buah. Kemudian, tengah buku "Tafsir Al-Azhar" ini masih dalam cetakan yang
pertama (Juni 1967), Negara Arab tidak lagi tujuh, melainkan telah menjadi
tigabelas. Waktu itu sekali lagi Israel mengadakan serbuan besar-besaran-
Sehingga dalam enam hari saja lumpuhlah kekuatan Arab Islam, hancur
segenap kekuatannya. Beratus buah pesawat terbang kepunyaan Republik
Arab Mesir dihancurkan sebelum sempat naik ke udara. Belum pemah negeri-
negeri Arab khususnya dan ummat Islam umumnya menderita kekalahan
sebesar ini, walaupun dibandingkan dengan masuknya tentara kaum Salib dari
Eropa, sampai dapat mendirikan Kerajaan Palestina Keristen selama 92 tahun,
sepuluh abad yang lalu.

Maka dikaji oranglah apa sebab sampai demikian?

Setengah orang mengatakan karena persenjataan Israel lebih lengkap, dan
lebih moden. Setengah orang mengatakan bahwa bantuan dari negara-negara
Barat terlalu besar kepada Israel, sedang Republik Arab Mesir sangat mengha-
rap bantuan Rusia. Tetapi di saat datangnya penyerangan besar Israel itu, tidak
datang bantuan Rusia itu.

Setengahnya mengatakan bahwa Amerika dan Rusia menasihati Republik
Arab Mesir agar jangan menyerang lebih dahulu; kalau sudah diserang baru
membalas. Tetapi Israellah yang memang menyerans lebih dahulu, sedang
pihak Arab telah taat kepada anjuran Rusia dan Amerika itu.
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Tetapi segala analisa itu tidaklah kena-mengena akan jadi sebab-musabab
kekalahan. Kalau dikatakan persenjataan Israel lebih lengkap, senjata Republik
Arab Mesir tidak kurang lengkapnya. Kalau bukan lengkap persenjataan Mesir,
tentu Presilen Jarnal AMel Nasser dan terompet-terornpetnya di radio tidak
akan b€rani nrengatakan batrua kalau mereka telah menyerang lsrael pagi-pagi,

sore harinp mereka sudah bisa mmduduki Tel Aviv.
Kalau dikatakan bahwa orang Yahudi Israel itu lebih cerdas dan pintar,

rnaka sejarah dunia sejak zannn Romawi sampai zaman Arab menunjukkan
bahura bangsa yang lebih cerdas kerapkali dapat dikalahkan oleh yang masih

belum cerdas. Bangsa Jerman yang waktu itu masih biadab, telah dapat
mengalahkan Ronnwi. Bangsa Arab yang dikatakan belum cerdas waktu itu,
telah dapat menaklukkan Kerajaan Romawi dan Persia.

Sebab yang utama bukari itu. Yang terang ialah karena orang Arab
khususnya dan Islam umumnya telah lama meninggalkan senjata batin yang jadi

sumber dari kekuatannya. Orang-orang Arab yang berperang menangkis
serangan Israel atau ingin merebut Palestina sebelum tahun 1967 itu, tidak lagi

menyebut-nyebut Islam. Islam telah mereka tukar dengan Nosionolisme Jahili'
yoh, atau Sosrlalisme ilmiah ala Marx. Bagaimana akan menang orang Arab
yang sumber kekuatannya ialah imannya, lalu meninggalkan iman itu, malahan
barangsiapa yang masih mempertahankan ideologi Islam, dituduh Reaksioner.
Nama Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pembangun dari bangsa Arab
telah lama ditinggalkan, lalu ditonjolkan nama Karl Marx, seorang Yahudi. Jadi
untuk melawan Yahudi mereka buangkan pemimpin mereka sendiri, dan

mereka kemukakan pemimpin Yahudi. Dalam pada itu kesatuan akidah kaum
Muslimin telah dikucar-kacirkan oleh ideologi ideologi lain, terutama memen-

tingkan bangsa sendiri. Sehingga dengan tidak bertimbang rasa, dilndonesia
sendiri, di saat orang Arab bersedih karena kekalahan, Negara Republik
Indonesia yang penduduknya 907, pemeluk Islam, tidaklah mengirimkan utusan
pemerintah buat mengobat hati negara-negara itu, melainkan mengundang

Kaisar Haile Selassie, seorang Kaisar Keristen yang berjuang dengan gigihnya

menghapuskan Islam dari Negaranya.
Ahliahli Fikir Islam moden telah sainpai kepada kesimpulan bahwasanya

Palestina dan Tanah Suci Baitul-Maqdis, tidaklah akan dapat diambilkembali
dari rampasan Yahudi (Zionis) itu, sebelum orang Arab khususnya dan orang-
orang Islam seluruh dunia umumnya, mengembalikan pangkalan fikirannya
kepada Islam- Sebab, baik Yahudi dengan Zionisnya, atau negara-negara

Kapitalis dengan Christianismenya, yang membantu dengan moril dan materiel
berdirinya Negara Israel itu, keduanya bergabung jadi satu melanjutkan Perang

Salib secara moden, bukan untuk menantang Arab karena dia Arab, melainkan
rnenantang Arab karena dia Islam.

"Don sesungg uhnya teloh kamu ketahui orang'orong yang melanggar
printah pada ha'i Sobtu." (pangkal ayat 65).

Diperingatkan lagi bagaimana sekumpulan Bani Israil melanggar perintah

memuliakan hari Sabtu. Memuliakan hariSabtu, istirahat bekerja pada hariitu
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dan sediakan dia buat beribadat. Memuliakan hariSabtu adalah salah satu janji
mereka dengan Tuhan. Tetapi mereka mencari helah, memutarhukumdengan
cerdik sekali. Kata setengah ahli tafsir, kejadian iniialah didanau Thabriah, kata
setengah di Ailah dan kata setengah di Madiyan. Dimanapun tempat kejadian
tidaklah penting, sebab perangai begini bisa saja terjadi di mana-mana karena
hendak menghelah-helah (memutar-mutar) hukum. Menurut ahli tafsir mereka
tinggal di tepi pantai. Mereka dilarang mengail atau memukat di hariSabtu.
Segala pekerjaan mesti dihentikan di hari itu. Mereka dapat akalburuk; mereka
pasang lukah hari Jum'at petang hari, lalu mereka bangkitkan pada hariAhad
pagi. Sabtu itu sangat banyak ikan keluar. Rupanya ikan sudah mempunyai
naluri bahwa mereka tidak akan dipancing dan dipukat pada hari Sabtu.

Mereka merasa bangga sebab telah dapat rnempermainkan Allah. Tetapi
mereka tidak tahu bahwa mereka telah celaka besar lantaran itu. "Maka Kami
firmankan: Jadilah kamu kera-kera yang dibenci." (ujung ayat 65).

Berkata pula ahli tafsir, mereka dikutuk ruhan sehingga menjadikera atau
jadi beruk semua. Kata setengah penafsir pula, ada yang jadi babi. Kata
setengah penafsir pula, ada yang jadi keledai. Tetapi kalau kita lanjutkan
merenungkan ayat itu, iika mereka dikutuk Tuhan menjadi kera, monyet, beruk
atau babi dan keledai, bukan berarti bahwa mesti mereka bertukar bulu,
berubah rupa. Tetapi perangai merekalah yang telah berubah menjadi perangai
binatang. Rupa, masih rupa manusia, tetapi perangai, perangai beruk, adalah
lebih hina daripada disumpah menjadi beruk langsung. sebab kalau beruk
berperangai beruk, tidaklah heran dan bukanlah azab. Yang azab ialah jika
manusia berperangai beruk. orang tidak benci kepada beruk berperangai
beruk, yang orang benci ialah manusia beruk.

Adakah anda pernah melihat "orang jadi beruk". Seorang Muballigh Islam
di Minangkabau, saudara Duski Samad pernah membuat misal: "Beruk tua
terpaut". Kebiasaan di Minangkabau orang menurunkan buah kelapa dengan
mempergunakan beruk. Setelah beruk itu tua, dipautkan dia oleh yang em-
punya di sudut rumah. Apa kerjanya? Akan disuruh memanjat kembali, dia
tidak kuat lagi. Dan dia belum juga mati. Maka kerjanya setiap hari hanya
mencabuti bulunya sendiri, sehingga tinggal kulit licin seperti baju kaos. Tiap
orang yang lalulintas, walau orang itu Engku Imam atau Engku Lebai sekalipun,
selalu dicibirkannya. Kalau diberi makanan, cepat sekali disambutnya. Kalau
tidak diberi dia menjijir. Berapapun diberikan, disambutnya, meskipun perut-
nya telah kenyang. Namun makanan itu disimpannya terus dalam lehernya
sampai gembung, dan dia masih saja meminta.

"Moka Kami jadikanlah dianya sebogoi suatu teladan bogi mereka yang
semoso dengannya dan bagi yang di belakangnya." (pangkal ayat 66). Itulah
orang-orang yang merasa bangga karena telah banyak mendapat keuntungan,
tetapi tidak insaf bahwa mereka telah tersisih dari masyarakat manusia yang
berbudi. Yang mereka ingat hanya keuntungan sebentar itu saja. Budi mereka
menjadi kasar. Semua orang yang berakal budi dan memegang agama dengan
baik, tidak mau lagi mendekati mereka. Sebab perangai orang yang demikian
tidak ubahnya dengan kera dan beruk. Kawan sendiripun kalau dapat dimakan-
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nya, akan dimakannya juga. Diisinya lehernya banyak-banyak dan penuh-

plnuh dengan persediaan makanan walaupun bentuk hidupnya sudah men-
jemukan dan membencikan orang. Ini menjadi pengajaran bagi ummat yang
-hidup 

di zaman mereka, dan menjadipengajaran juga bagi ummat yang datang

di belakang, sebab di mana-mana jika ada orang demikian, tidak ubahnya

mereka dengan beruk dan kera, menjemukan dan menimbulkan muak. 'Don
pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (ujung ayat 65). Karena bagi

orung yung bertakwa biarlah sedikit mendapat, asal halal. Asaljangan meng-

helah-helah agama dengan cerdik beruk.

Sebab itu maka penafsir ini tidaklah berpegang pada setengah ahli tafsir

yang menafsirkan bahwa mereka disumpah Tuhan, sehingga langsung bertukar
jadi beruk, jalan dengan kaki empat, gigiberganti dengan saing. Tetapilebih
'hebatlah 

azab itu; tubuh tetap tubuh.manusia tetapi perangai sudah menjadi

perangai beruk dan kera. Dia datang berkelompok-kelompok ke ladang orang.

bukan saja hasil ladang itu dimakannya sekenyang perut sampaiberlebih dalam

lehernya, tetapi batang-batang pisang, ketela, jagung yang bertemu mereka

rusakkan dan patahkan. Sesudah hasil mereka ambil, dasar yang tinggal

mereka rusakkan pula, sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Kalau dikejar mereka-

pun lari, dan dari tempat jauh mereka menjijir dan mencibir kepada orang-orang
yang mengejarnya.

Mereka lari dan hilang bersembunyi ke hutan dengan perut kenyang

dengan harta dicuri, lehernya gembung menyimpan makanan yang dirarnpok,

dan orang yang empunya kebun tinggallah mengutuk dan menyumpah, karena

mereka ditinggalkan dengan dua kerugian; kerugian hasil ladangnya yang

dirampas dan kerugian bekas yang telah hancur rusak' padahal sudah ber-

bulan-bulan dipelihara karena mengharapkan hasilnya. Bukankah perangai

beruk itu menimbulkan benci?

Ada beberapa riwayat penafsiran tentang Bani Israil yang dikutuk Tuhan

menjadi kera atau monYet itu.

Menurut riwayat dari Ibnu Ishak, Ibnu Jarir dan lbnu Abbas, semua mereka

itu dikutuk sehingga berubah rupa menjadi monyet. Tetapi setelah mereka

menjadi monyet itu, mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum, sehingga

tidak sampai tiga hari sesudah perubahan rupa itu, merekapun mati semua'

Satu riwayat pula dari Ibnul Mundzir, katanya dari Ibnu Abbas juga, bahwa

segala monyet dan segala babi yang ada sekarang ini adalah dari keturunan

mereka. Tetapi pada riwayat Ibnul Mundzir yang diterimanya dari al-Hasan,

keturunan meieka terputus. Sebab itu menurut pendapat al-Hasan ini, kera dan

babi yang ada sekarang tidaklah dari keturunan mereka.

Di dalam riwayat yang lain dari Ibnul Mundzir juga disertai riwayat dari

Ibnul Abi Hatim, yang mereka terima dari Mujahid: "Yang disumpah Tuhan

sehingga menjadi kera dan monyet itu ialah hati mereka, bukan badan mereka."

Kejadian ini adalah sebagai suatu perumpamaan sebagaimana tersebut dalam

ayat:
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"Laksana keledqi memikul kitab-kitab." (al-Jum'ah:5)

Maka penafsiran Mujahid yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir inilah yang
lebih dekat kepada faham saya sebagai penafsiran sekarang ini-

(67) Dan (ingatlah) seketika berkata
Musa kepada kaumnya: Sesung-
guhnya Allah memerintahkan
kamu menyembelih seekor lembu
betina. Mereka berkata: Apakah
akan engkau ambil kami ini jadi
permainan? Dia berkata: Berlin-
dung aku kepada Allah, daripada
jadi seorang di antara orang-orang
yang bodoh.

(68) Mereka berkata: Serulah untuk
kami kepada Tuhan engkau, su-
paya diterangkanNya, bagaimana
lembu itu? Berkata dia: Sesung-
guhnya Dia bersabda, bahwa dia

(69) Mereka berkata: Serulah untuk
kami kepada Tuhan engkau, su-
paya Dia jelaskan kepada kami,
bagaimana warnanya: Berkata
dia: Sesungguhnya Dia bersabda,
bahwa dianya ialah seekor lembu
betina yang kuning, berkilau war-
nanya, menyenangkan mereka
yang melihat.

(70) Mereka berkata: Serulah untuk
kami kepada Tuhan engkau, supa-
ya Dia jelaskan (lagi)kepada kami,
karena sesungguhnya lembu-lem-

hendaklah lembu betina yang y
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bu itu sempa-serupa atas kami,
dan sesungguhnya kami, InsYa

Allah, akan dapat petunjuk.
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(71) Dia berkata: SesungguhnYa dia
mengatakan bahwa dia itu hen-

daklah lembu betina Yang tidak
digunakan pembajak tanah, dan
tidak perancah sawah, tidak ber-

cacat, tidak ada belang PadanYa.
Mereka berkata: Sekarang eng-

kau telah datang membawa ke-

benaran! Maka mereka sembelih-
lah dia, dan nyarislah mereka itu
tidak sanggup mengerjakan.

(721 Dan (insatlah) seketika kamu
membunuh satu diri, maka bersi-
tolak-tolakkan kamu padanya,
dan Allah mengeluarkan apa yang
kamu telah sembunyikan.

(73) Dan Kami katakan: Pukullah oleh-
mu dengan sebagian dariPadanYa!
Demikianlah Allah menghiduPkan
yang telah mati dan memPerlihat-
kan ayat-ayatNYa, suPaYa kamu
berfikir.

(74) Kemudian telah kesat hati kamu
sesudah itu, maka adalah dia lak-
sana batu atau lebih keras. Dan
sesungguhnya dariPada batu ka-

dang-kadang terPancarlah dari-
padanya sungai-sungai, dan se-

sungguhnya setengah dariPada-
nya ada yang belah, maka keluar-
lah air dari dalamnYa. Dansesung-
guhnya dari setengahnYa Pula ada
yang runtuh dari takutnYa kePada

Allah, Dan tidaklah Allah lengah

dari apa yang kamu Perbuat.
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Menyembelih Lembu Betina
Setelah menerangkan beberapa nikmat yang telah dikumiakan kepada

Bani lsrail itu, dan beberapa pula pelanggaran mereka akan janji dengan Tuhan,
sesudah itu beberapa kali pula mereka telah dihukum karena pelanggaran janji,
dan berapa kali pula Allah telah memberi kesempatan bagimereka buat hidup
untuk memperbaiki diri dan menempuh jalan yang benar, sekarang Tuhan
mengemukakan lagi suatu kisah yang kejadian pada mereka, yaitu urusan
menyembelih lembu betina.

Asal-usul maka timbul perintah menyembelih lembu betina ialah karena
terjadi suatu pembunuhan gelap, tidak terang siapa pembunuhnya. Maka untuk
menghabiskan perselisihan yang bisa menimbulkan huruhara di antara satu
suku dengan suku yang lain, atau satu kampung dengan kampung yang lain,
Nabi Musa memerintahkan menyembelih seekor lembu betina.

" Dan (ingatlah) seketika berkata Musa kepada kaumnya : Sesungguhnyo
Allah memerintahkan kamu menyembelih seekor lembu betina." (pangkal ayat
67). Perintah itu sudah jelas menyembelih lembu betina. Dan kalau mereka
tidak keras kepala, niscaya perintah itu dapat dilaksanakan sebentar itu juga.
Sebab lembu betina itu banyak berkeliaran di padang rumput mereka. Tetapi
mereka ingin bertukar fikiran atau memandang enteng juga kepada pemimpin
dan Rasul mereka. "Mereka berkata: Apakah akan engkau ambil kami ini jadi
permainan?" Perintah itu telah mereka pandang sebagai mempermain-mainkan
mereka saja. Mungkin hati mereka yang kesat itu berkata, kita sekarang ini
tengah mencari penyelesaian pembunuhan, tahu-tahu lembu betina yang di-
suruh sembelih. Mendengar sambutan mereka yang demikian. "Dia berkata:
berlindung aku kepada Allah daripada jadi seorang di antara orang-orang
yang bodoh. " (ujung ayat 67).

Dengan jawaban demikian Musa telah menjelaskan bahwa dia tidak mem-
berikan perintah main-main. Sebab menjatuhkan perintah hanya untuk bersen-
da gurau, bukanlah perbuatan orang yang berakal budi, melainkan perbuatan
orang yang bodoh. Apatah lagidia adalah seorang RasulAllah. Aku berlindung
kepada Tuhan daripada perangai demikian.

"Mereka berkata: Serukonlah untuk kami kepodaTuhan engkau, supayo
diterangkanNyo, bogofmana lembu ifu?" (pangkal ayat 68). Lembu betina
banyak berkeliaran di padang rumput. Kami mau jelas yang bagaimana macam-
nya lembu itu. Menjatuhkan perintah hendaklah yang terang! Cobalah tanya-
kan kembali kepada Tuhanmu itu, lembu betina yang macam mana dike-
hendaki. 'lBerkata dio: Sesungguhnya, Dia bersabda, bahwo dia hendaklah
lembu betina yang belum tua benor dan tidak sangat mudo, pertengahanlah di
antaro itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu ifu. " (ujung
ayat 68).

Kesombongan mereka dan cara mereka bertanya, sebenarnya telah mem-
persulit mereka sendiri. Dengan jawaban Nabi Musa yang demikian, menyuruh
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mencari lembu betina yang belum tua, tetapi tidak pula muda lagi, supaya dicari
yang pertengahan di antara tua dan muda, mereka telah mempersulit diri.- 

Gain,ulika mereka tangkap saja sembarang lembu betina, entah muda

entah tua, perintah itu telah terlaksana dengan baik. TetapidglSan perintah

yang sekaring ini, mereka sudah mesti menyaring benar terlebih dahulu dan

-"*k"ir umur lembu-lembu betina yang hendak disembelih itu, NabiMusa

memerintahkan lekas-lekaslah laksanakan perintah itu, dengan maksud supaya

mereka jangan bertanya lagi. Tetapimereka tidak mau mengerti. Mereka masih

bertanya juga:

"Mereka berkata: Seruloh untuk kami kepada Tuhan engkau'" (pangkal

ayat 69). Cobalah tanyakan kembali kepada Tuhanmu itu: "Supoyo Dio
jitaskon kepada kami. Bagaimana u)arnanyo7" Sekarang warnanya pula yang

mereka tanyakan kepada beliau. Padahalkalau tidak mereka tanyakan warna,

sembarang wamapun ja di. "Berkatadio: Sesungguhnya Dia bersabda, bahwa

dianya ialah seekor lembu betina yang kuning, berkilat warnanya, menyenang'

kan mereka yang melihaf. " (ujung ayat 69).

JawabanNabiMusa ini mempergandakan kesulitan mereka. Tadi sudah

diperintahkan agar segera perintah itu laksanakan. Tetapikarena ingin hendak

mlnunjukkan bihwa mereka orang ahli bertanya semua, sekarang mereka

minta penjelasan warnanya. Dan telah dijawab oleh Nabi Musa, hendaklah

kuningnya bukan sembarang kuning, hendaklah kuning kilau kemilau' senang

mata memandangnya. Belum juga mereka insaf rupanya bahwa mencari lembu

betina yang demikian warnanya, demikian pula umurnya bukanlah perkara

ya.,g , rdah lagi; sedang urusan pembunuhan belum lagi diselesaikan. Dan

itrp'un belum juga memuaskan mereka; mereka masih juga bertanya: "Mereka

berkata: serulah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya Dia ielaskan
(losi) kepada kami, kareno sesungguh nya lembu-lembu itu serup'serupa atas

koiri."(pangkalayat 70). Lembu itu banyak,lantaran banyaknya kamijadiragu.
'Don sesungg uhnya kami,lnsya Allah, akon dapat petuniuk' " (ujung ayat 70)'

Mudah.mudihan kamikelak diberi petunjuk Allah mencarinya, sehingga dapat

yang kita cari itu.

,,Dia berkata: sesungguhnya Dia mengatakan bahwa dia itu hendaklah

lembu betino yang tidak (pernah) digunakan pembaiok tanah, dan tidak
perancah saw,ah, tidak bercacat, dan tidak ada belang padanya'" (pangkal

ayat 71). Dengan jawaban Nabi Musa seperti ini bertambah kesukaran mencari

lembu betina yang tidak muda lagi, belum tua benar, kuning warnanya, berkilau-

kilau dan belum pernah diambilpenarik bajak membuka tanah atau membajak

sawah dan tidak ada cacat, tidak ada luka atau parut, dan tidak ada belangnya.

Benar-benar seekor sapi pingitan'
Tetapi bagaimana mereka atas jawaban yang terakhir itu'
Mereka bangga dan "Mereko berkato: sekorong engkau telah datang

membawa kebenaran!" Kalau begitu barulah kami percaya bahwa engkau

sungguh-sungguh seorang Nabi yang diutus Allah membawa kebenaran "Moka

^"ii1, r"-Oe[t dio," yaitu sesudah bekerja keras berharihari lamanya
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mencari lembu betina dengan syarat-syarat yang demikian. Alangkah susah-
nya; bertemu lembu betina berkilau-kilau warnanya, sayang bukan kuning.
Bertemu kuning berkilau-kilau, tetapiada cacat bekas luka. Bertemu yang tidak
luka, sayang ada belangnya. Ada lembu betina yang bagus, sayang masih terlalu
muda. Ada yang belum diambil menenggala atau membuka sawah, sayang
sudah agak tua. Dan bermacam-macam kesukaran yang lain, sehingga: ,.Don

nyarislah mereka itu tidak songgup mengerjakan." (ujung ayat 7l).
Maka panjanglah, keterangan ahli-ahli tafsir tentang cara mencari rembu

betina itu, sehingga dengan kisah tambahan ahli tafsir, maka kisah aslidarial-
Quran ditambahi bumbu di sana sini sehingga menjadi semacam romonsampai
ada yang mengatakan bertemu juga akhirnya lembu betina dengan cukup
segala syarat itu tetapi harus dibayar harganya dengan uang emas sepuluh kulit
lembu itu. oleh karena tambahan, tidak berdasar Hadis yang shahih, maafkan-
lah kita jika tidak kita bawakan. Bahkan berkata Imam as-syaukani di dalam
tafsirnya Fathul'Qadir. "Hal ini telah diriwayatkan dengan kisah macam-ma.
cam, yang tidak ada hubungannya dengan pokok, dan tidak banyak faedah-
nya."

sekarang barulah dijelaskan sebab-sebab perintah menyemberih lembu
betina itu.

"Dan (ingatloh) seketika kamu membunuh satu diri, maka bersitolak-
tolakkon kamu po.danya, don Allah mengeluarkan aW yang kamu sem-
bunyikon." (ayat 721.

Kedapatan orang mati terbunuh, tetapi tidak terang siapa pembunuhnya.
Maka timbul tolak menolak, tuduh menuduh. Maka disembelihlah lembu betina
itu, yang akan digunakan pencari siapa pembunuhnya: "Dan Kami kotakon:
Pukullah olehmu dengan sebogri.an doripadanya." (pangkal ayat 73). Apakah
bangkai orang yang telah mati itu dipukul dari sebagian tubuh lembu betina
yang telah dipotong itu? Atar-r apakah kuburnya? Atau dengan bagian dalam
sapi yang mana dipukul? Kata setengah ahli tafsir dengan ekor lembu betina itu.
Kata yang lain dengan tunjang kakinya, dan kata yang setengah dengan
lidahnya. Yang mana yang benar, tidaklah penting. Sebab kalau al-euran sudah
menyatakan sebagian daripada tubuhnya, sampailah dia kepada puncak ke-
cukupan. Yang penting diperhatikan ialah lanjutan sabda Tuhan: "Demikian-
lah Allah menghidupkon yang telah mati, dan memperlihotkan ayat ayatNya
supayo kamu berfikir." (ujung ayat 73).

Patut juga kita ketahui serba sedikit penafsiran tentang ini.
Menurut yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,lbnul

Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Baihaqi dalam Sunnahnya yang riwayatnya
diterima dari Ubaidah as-Salmani, dipukulkan bagian badan lembu betina itu ke
kubur orang yang mati terbunuh itu,lalu dia bangkit daridalam kuburnya, terus
bercakap: "Yang membunuh aku ialah anak saudaraku, karena mengharapkan
warisanku, sebab aku tidak beranak, maka dialah yang berhak menerima waris.
sebab itulah aku dibunuhnya." sehabis bercakap itu dia jatuh kembali dalam
keadaan semula, yaitu bangkai dan langsung dikuburkan ke.mbali. Karena
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mendengar keterangan sejelas itu, maka anak saudaranya itu ditangkap dan

dijalankanlah hukum qishosh atas dirinya.
Dengan jalan penafsiran seperti inilah difahamkan ujung ayat tadi' bahwa

Tuhan Allah telah memperlihatkan kekuasaannya, ayat'ayatNya; orang yang

telah mati dapat dihidupkan kembali.
Dan Ibnu Abid-Dunya menyalinkan pula riwayat ini dalam kitabnya yang

bernama Man'aasya ba'dal moufi (orang yang hidup sesudah mati), dari lbnu
Abbas. Tetapi kedua ayat ini dan riwayat yang lain, walaupun disalin oleh Imam

as-syaukani dalam tafsir beliau, beliau katakan tidak banyak faedahnya.

Sebagai tadi kita salinkan.
sekarang kita nuqilkan lagi penafsiran syaikh Muhammad Abduh untuk

kita perbandingkan penafsiran yang lebih disandarkan kepada pengumpulan

riwayat, dengan penafsiran yang lebih mempergunakandirayat yaitu analisa.

syaikh Muhammad Abduh menurut yang diriwayatkan oleh muridnya

Sayid Rasyid Ridha di dalam Talsir al Monor berkata: "Telah aku katakan

kepada tuan-tuan bukan sekali dua, bahwa wajiblah kita awas benar dengan

kisah-kisah Bani Israil ini dan kisah-kisah Nabi-nabi yang lain dan jangan lekas

percaya dari apa yang ditambah-tambahkan atas al-Quran dari kata-kata ahli

ahli tarikh dan ahli-ahli tafsir. Orang-orang yang berminat besar kepada pe-

nyelidikan sejarah dan ilmu pengetahuan di zaman kinisependapat dengan kita,

bahwa tidak boleh dipercaya saja barang sesuatu dari tarikh zaman-zaman

lampau itu yang mereka namai Zaman Gelap,melainkan sesudah penyelidikan

yang mendalam dan membongkar bekas-bekas kuno yang terpendam. Tetapi

kita dapat memberi maaf ahli-ahli tafsir yang membumbui kitab-kitab tafsir

dengan kisah-kisah yang tidak dapat dipercayaiitu, karena maksud merekapun

baik juga. Tetapi kita tidak boleh berpegang saja kepadanya, bahkan kita larang

keras. Cukup jika kita berpegang saja dengan nash-nash yang seterang itu

dalam al-Quran dan tidak pula kita lampaui lebih dari itu.
Kita hanya suka mengambil untuk pdnjelasan, jika penjelasan itu sesuai

dengan bunyi al-Quran, apabila shahih riwayatnya.
Demikian keterangan Syaikh Muhammad Abduh.
Dengan jalan fikiran yang seperti ini niscaya kita hendak tahu bagaimana

cara mereka menafsirkan ayat ini. Yaitu bahwa orang yang mati dihidupkan

kembali dan Allah memperlihatkan ayat-ayatNya, artinya tanda kekuasaanNya.

Saiyid Rasyid Ridha dalam tafsirnya menilik kembalihubungan kisah lembu

betina ini dari Kitab Taurat yang ada sekarang, karena Islampun mengakui

bahwa tidak seluruhnya Kitab Taurat yang ada sekarang ini sudah bikinan

tangan manusia semua. Masih banyak terselip yang harus iadi perhatian

kitapun, cari sekedar untuk menjadidasar belaka daripada kisah lembu'betina
itu.

Maka bertemulah dalam Kitab Ulangan, Fasal2l tentang Peraturan Bani
Isroil kalau terjadi pembunuhan gelap dengan menyembelih lembu betina.

Kitab Ulangan Fasal2l:
1. sebermula, maka apabila didapati akan seorang yang kena tikam dalam

negeri, yang akan dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu akan milikmu pu-
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saka, maka orang mati itu terhantar di padang tiada ketahuan siapa yang
membunuh dia.

2. Maka hendaklah segala tua-tua dan hakim kamu keluar pergimengukur
jarak negeri-negeri, yang keliling tempat orang yang dibunuh itu.

3. Maka jikalau telah tentu mana negeri yang terdekat dengan tempat
orang dibunuh itu, maka hendaklah diambil oleh segala tua-tua negeri itu akan
seekor lembu betina daripada kawan lembu, yang belum tahu dipikai kepada
pekerjaan dan yang belum tahu dikenakan kok. Pasangan yang dikenakan pada
leher sapi atau kerbau untuk menarik gerobak atau membajak.

4. Dan hendaklah segala tua-tua negeri itu menghantar akan rembu muda
itu kepada anak-sungai yang selain mengalir airnya dan yang tanahnya belum
tahu ditanami atau ditaburi, maka di sana hendaklah mereka itu menyembelih-
kan anak lembu itu dalam anak sungai.

5. Lalu hendaklah datang hampir segala imam, yaitu anak-anak Levi,
karena dipilih Tuhan Allahmu akan mereka ikut, supaya mereka itu berbuat
bakti kepadaNya dan memberi berkat dengan nama Tuhan, dan atas hukum
mereka itupun putuslah segala perkara perbantahan dan perdakwaan.

6. Maka segala tua-tua negeri yang terdekat dengan tempat orang yang
dibunuh itu hendaklah membasuhkan tangannya di atas rembu mudi yan!
disembelih dalam anak sungai itu.

7. Sambil kata mereka itu demikian: "Bukannya tangan kami menumpah-
kan darah inidan mata kamipun tiada melihatnya."

8. Adakan apakah ghafirat atas ummatmu Israil, yang telah kau tebus, ya
Tuhan! Jangan apalah kau tanggungkan darah orang yang tiada bersalah di
tengah-tengah ummatmu Israil. Maka demikianlah diadakan ghafirat atas me-
reka itu daripada darah itu.

9. Dan kamupun akan menghapuskan darah orang yang tiada bersalah itu
dari tanganmu, iikalau kamu telah berbuat barang yang benar kepada pe-
mandangan Tuhan.

Dengan salinan Taurat bahasa Indonesia ini sudah terang duduk perkara.
Jika terdapat orang mati terbunuh, tidak terang siapa pembunuhnya, maka
menurut peraturan hendaklah ukur jarak tempat bangkai orang itu dengan
kampung terdekat. sembelih lembu betina disungai. orang tua-tua negeriying
terdekat hendaklah membasuh tangannya di atas lembu itu sambil-"-bu.i
bacaan semacam sumpah. Mana yang berani membasuh tangan di sana,
selamatlah dan mana yang tidak mau, tandanya dia bersalah. Hukumpun
dilakukan, hutang nyawa bayar nyawa. Dengan berjalannya aturan kisah ini,
artinya telah dihidupkan orang yang mati. Itulah ayat-ayat Allah;artinya supaya
kamu pergunakan fikiranmu menyelidik rahasia hukum llahidan menerimanya
dengan segala kepatuhan.

Dengan penafsiran secara inidijelaskan bahwa menghidupkan orang yang
mati bukanlah artinya bahwa orang itu bangun dari kubur memberiketerangan
bahwa dia dibunuh anak saudaranya, tetapidengn berlakunya hukum qishash,
artinya orang yang telah matidihidupkan kembali, menurut ayatLTg dariSurat
ini yang akan ditafsirkan kelak, Insya Allah.

)
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Celaan kera9 pada ayat-ayat tersebut ini, terutama tentang ceritera pe-

nyembelihan lembu betina itu meninggalkan kesan mendalan dihatikita kaum

Muslimin, bahwa Tuhan Allah menurunkan suatu perintah dengan perantaraan

RasutNya adalah dengan terang, jitu dan ringkas. Agama tidakhh untuk

mempersukar manusia. Sebab itu dilarang keraslah bersibanyak tanya, yang

kelak akan menyebabkan itu menjadi berat. Bukanlah perintah agama yang

tidak cukup, sebab itu jalankanlah sebagaimana yang diperintahkan.

Dirawikan oleh lbnu Jarir at-Thabaridalam tafsirnya, dengan riwayat yang

shahih dari Ibnu Abbas:

"Kalau mereka sembelih saio sembaranglembubetina yang mana mereka

kehendaki, sudohlah diterima. Tetapi mereka mempersukar atas diri mereka

sendiri, sebob .itu Allah pun mempersukor. "

Dan ada lagi Hadis shahih yang lain, nasihat buat kita kaum Muslimin:

)VAti'r{;J};s\t1vYJU:,Y,q'|K-;
"Dan dibenci pada kamu konon khabarnya don kata si onu, dan mem-

buang-buong harta dan bersibanyak tanya."

Agama mudah dijalankan, yang menukarkannya ialah apabila banyak

"kalau begini, kalau begitu".
,,Kemudian teloh kesat hati kamu sesudoh itu, maka adalah dia loksno

batu atau lebih keros." (pangkal ayat 74).

Lebih keras daripada batu, sebab tidak ada pengajaran yang bisa masuk ke

dalam. "Don sesungguhnya danpodo botu kadang'kadang terpancarloh dori-

padanyasungOi-sungoi. " Artinya daripada batu yang dikatakan keras itu masih
jusu udu faedah yang diharap; dia dapat memancarkan sungai. Tapi hati yang

keras tak dapat memancarkan faedah apa'apa.
,.Don seiungg uhnya setengah daripadanya ada yang belah, maka keluar'

loh oir dari dalimnyo." Dapatlah meniadi minuman orang; berfaedah juga.

'Don sesunggurhnya dari setenglhnyo pula ada yang runtuh dari takutnya
kepada Atloh' Mika kalau hatimu dimisalkan sekeras batu, padahaldaripada

baiu masih banyak faedah yang diharapkan dan dari batu yang runtuh karena

takutnya kepada Allah dan tunduk sujudnya kepada Tuhan, apakah lagimisal

yang layak bagi hatimu yang kesat lagi keras itu? sungguhpun demikian:"Dan
iiain"n Ailai lensah dari apa yong kamu perbuat." (uiung ayat 74)'

Tidaklah Allah akan lengah. Tidaklah kamu lepas dari titikan Tuhan. Pasti

datang masanya kamu akan membayar sendiridengan- mahal segala kejahatan

hatiml itu. Jii<a pengajaran yang lunak tidak berbekas kepada hatimu,

karena lebih keras dari batu, maka palu godam azablah yang akan menimpa

dirimu kelak. Waktunya akan datang.
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Sayangnya hal yang dimisalkan kepada orang Yahudiini, lama kelamaan
telah bertemu pula pada orang Islam sendiri. Masalahnya tidak ada, lalu
diadakan. Hal ini terdapat dalam kitab-kitab Fiqh Mutaakhirin (zaman ter-
kemudian). Panjang lebar membicarakan hukum istinjo', rukun bersuci dan
panjang lebar memperkatakan niat sembahyang. Sehingga kadang timbulyang
luculucu.

Dengan cara sangat sederhana Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan dan
memberi contoh dengan perbuatan beliau sendiri, yaitu memulai sembahyang
hendaklah dengan membaca Takbir: Allahu Akbar. Semua orang dapatlah
memahamkannya, walaupun anak kecil atau orang tua, orang awam atau
ulama. Tetapi datanglah beberapa pembahasan dalam setengah Kitab Fiqh,
bahwa hendaklah membaca Takbir itu serentak sekalidengan niat. Hendaklah
penuh niat di dalam huruf yang delapan dari Takbir itu. Penuhnya ialah
mengandung qoshad, yaitu sengaja hati. Artinya hendaklah mengerjakannya
itu sejak awal permulaan dengan takbir dan akhir penutupan dengan salam
seketika mengucapkan takbir yang pertama (Takbiratul lhram) itu, dan hen-
daklah ta'yiin, yaitu jelas benar ditentukan sembahyang yang mana yang akan
didirikan itu, sembahyang wajibkah? Kalau wajib, apakah Zuhur atau Asar dan
sebagainya. Dan kalau sembahyang Nawafil (sembahyang sunnat), hendaklah
ta'yiin, sembahyang qabliyahkah atau bo'diyoh? Dhuhakah atau tahajju&

Setelah disyarati begitu dia jadi sukar. Padahal kalau dikerjakan saja,
sebentar sudah selesai.

Misalnya pula bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan berjanggut
dan tebal janggutnya itu, apakah wajib juga baginya menyampaikan air ke urat
janggutnya itu: Falihi Qaulani. Dalam hal ini ada dua kata!

Kata setengah Ulama wajiblah baginya menyampaikan air ke urat janggut
itu, sebab itulah yang sebenarnya anggota wudhu', sebab janggut bukanlah asal
baginya. Berkata yang setengah lagi, tidaklah mengapa jika tidak sampaiair ke
urat janggut, sebab masyaqqat baginya.

Maka berkata orang zaman sekarang: "Di antara 300 juta perempuan Islam
di dunia ini di zaman sekarang, barangkali tidak akan ada barang 3 orang yang
berjanggut. Perlu apa masalah ini diadakan? Dan kalau dia perempuan cantik
lebih baik dicukurnya saja, habis perkara!"

Dan berpanjang-panjang pula dalam soal ta'liq dalam talak: bagaimana
kalau seorang laki-laki menta liq isterinya; kalau engkau naik ke loteng, jatuh
talakku, kalau engkau turun ke bawah jatuh pula talakku; bagaimana perem-
puan-perempuan itu harus mengelak supaya talak itu jangan jatuh? Maka ber-
bagai pulalah qaul tentang itu. Katanya setengahnya, turun saja dari jendela!
Datang orang zaman sekarang berkata: "Talak itu tidak akan jatuh samasekali,
sebab otak laki-lakiyang menta'liq itu wajib dioperasi."

Padahal Saiyidina Umar bin Khathab, kalau orang datang bertanya suatu
masalah, selalu beliau bertanya pula: Yang engkau tanyakan itu pernah ke-
jadian atau tidak? Kalau tidak, disuruhnya orang itu berhenti bertanya, karena
tidak ada gunanya.
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(75) Apakah kamu ingin benar agar
mereka percaya kepada kamu,
padahal sesungguhnya telah ada
segolongan dari mereka yang
merdengar Kalam Allah, kemu-
dian mereka obah-obah dia sesu-
dah mereka mengerti, padahal
mereka mengetahui?

(76) Dan apabila mereka berjumpa de-
ngan orang-orang yang beriman,
merekapun berkata: Kami telah
beriman! Dan apabila bersendiri
sebagian mereka dengan yang se-
bagian, berkatalah mereka: Apa-
kah akan kamu ceriterakan ke-
pada mereka apa yang telah di-
bukakan Allah kepada kamu, su-
paya nanti mereka mendakwa ka-
mu di hadapan Tuhan kamu?
Apakah kamu tidak mengerti? .

(77) Apakah tidak mereka tahu bahwa-
sanya Allah mengetahuiapa yang
mereka rahasiakan dan apa yang
mereka nyatakan?

(78) Dan setengah darimereka adalah
yang tidak kenal tulisan, tidak me-
reka ketahuiakan al-Kitab, kecua-
li dongeng-dongeng, dan tidak ada
mereka selain bersangka-sangka.

(79) Maka celakalah bagi orang.orang
yang menulis kitab dengan tangan
mereka, kemudian mereka kata-
kan: Iniadalah dari sisi Allah, ka-
rena mereka hendak menjualnya
dengan harga yangsedikit. Celaka
bagi mereka dari apa yang ditulis
oleh tangan mereka, dan celaka
bagi mereka lantaran penghasilan
mereka.
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Melakukan da'wah kepada orang-orang Yahudi itu adalah dalam rangka
wajib juga. Tetapijangan terlalu diharapkan bahwa lantaran mereka telah diberi
da'wah, mereka akan masuk berbondong ke dalam Islam.

Memang pokok-pokok yang akan memungkinkan mereka memeluk lslam
banyak. Terutama karena dasar yang satu di antara ajaran mereka dengan
Islam, yaitu teguh pada Tauhid. Tetapi itu jangan terlalu diharapkan. Karena
ada sebab yang lain-lain yang menghalangi, yaitu dasar tidak jujur mereka.

"Apakah kamu ingin benar agar mereka percaya kepado kamu? Padahal
sesungguhnya telah ada segolongan dari mereka yang mendengor Kalam
Allah, kemudian mereka obah-oboh dia sesudah mereka mengerti." (pangkal
ayat 75). Halinidiperingatkan kepada NabiMuhammad s.a.w. dan ummatnya,
khusus kepada sahabat-sahabat beliau yang hidup ketika ayat diturunkan, yang
sangat mengharap moga-moga lantaran selalu mendapat seruan, orangYahudi
itu akan berbondong masuk Islam. Ayat ini memperingatkan jangan terlalu
diharap, sebab mengubah-ubah ayat atau isi maksud ayat, dan menafsirkannya
secara lain, sudahlah menjadi kebiasaan mereka, bahkan sudah sejak zaman
Musa lagisudah demikian. Mereka dengar KalamAllah. SabdaTaurat. Mereka
akui itu memang Kalam Allah, tetapi kemudian mana yang terasa berat mereka
obah dengan sengaja. Bahkan ini telah terasa sendiri oleh Nabi Musa, ketika
beliau masih hidup dan telah dekat kepada ajalnya, sehingga diperintahkannya
menulis segala isi Taurat untuk diingat oleh anak-cucu. Namun demikian,
seketika dia dipanggil menghadap oleh Allah Ta'ala bersama Yusya' yang akan
meneruskan pimpinannya atas Bani Israiljika beliau meninggal, Tuhanpun telah
memperingatkan kepada Musa, bahwa sepeninggal Musa kelak kaumnya ini
akan menyembah dewa-dewa dan meninggalkan Allah.* Sebab itu, meskipun
seketika Taurat tertulis lengkap, lagi berani mereka mengubah maksudnya me-
nurut kehendak mereka, apatah lagi Taurat yang ditulis di zaman Nabis.a.w.,
sampai ke zaman kita sekarang, bukan lagi Taurat yang ditulis di zaman Musa
ilu."Padahal mereka mengetahui". (ujung ayat 75). Bunyiayat inimemperjelas
lagi bahwa penafsiran yang salah, atau menyalahkan penafsiran adalah mereka
lakukan dengan sengaja dan dengan sadar.

Sedangkan sebelum timbul Nabi Muhammad s.a.w. dan belum timbul
gerakan Islam ini di Madinah, mengubah isi Kalam Allah menurut kemauan
mereka dan untuk menjaga martabat mereka, mereka lagi mau, apatah lagi
setelah kekuatan Nabi Muhammad s.a.w. sudah bangkit demikian rupa dan
mereka mulai terdesak. Niscaya mengubah-ngubah maksud itu akan kejadian
lagi.

" Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orong yang telah beriman,
mereka pun berkata: Kami telah beriman." (pangkal ayat 76).

l
I

* Lihat Kitab Bilangan, Taurat, Fasal 31, ayat 16 dan 17
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Di sini jelas jiwa yang mulai lemah dan ragu. Kebenaran lslam dengan
semangat yang baru itu tidak dapat dihalangi lagi, tetapi mereka berat melepas-
kan yang lama. Sebab itu terpaksa mereka bermuka manis, kepada orang-
orang yang telah beriman kepada Muhammad s.a.w., dan mereka mengaku
beriman pula, untuk menjaga diriatau melihat angin. Sebab tenaga buat meng-
halanginya tidak ada lagi. "Don apabila bersendiri sebagian mereka dengan se-
bagian, berkataloh mereka: Apkah akan kamu ceriterakan kepada mereka
apa yr,ng telah dibukakan Allah kepada mereka?" Timbullah bisik-bisik,
namun meskipun di antara kita telah ada yang mengaku beriman pula untuk
menjaga diri, sekali-kali jangan dibukakan kepada mereka isi kitab kita yang
sebenarnya, yang telah dibukakan Tuhan Allah kepada kita sejak dahulu,
bahwa memang akan ada Nabi Akhir Zaman, yang kita telah berjanjidengan
Tuhan akan mematuhi syariat Nabi itu jika dia datang.

Apakah rahasia itu akan kamu sampaikan kepada mereka? "Supya nanti
mereka mendakwa kamu di hadapn Tuhan kamu? Apakah kamu tidak
mengerti?" (ujung ayat 76). Bagaimanapun rapat pergaulan orang-orang yang
menganut keimanan baru, pengikut Muhammad itu, namun rahasia kitab kita
jangan dibuka. Karena kalau mereka tahu hal itu tentu berkata kepada kita:
Kalau sudah seterang itu tersebut didalam Kitab kamu, mengapa kamu tidak
juga benar-benar percaya? Sebab itu hendaklah kamu awas benar, bila ber-
debat dengan Muhammad dan pengikut-pengikutnya itu. Apakah kamu tidak
mengertibahwa kalau rahasia itu terbuka, akan membawa celaka bagi kita dan
meruntuhkan kedaulatan agama kita? Pusaka turun-temurun nenek-moyang
kita?

Tetapi bagi mereka hal itu dipandang rahasia. BagiTuhan tidak ada yang
dapat mereka rahasiakan.

"Apakah tidak mereka tahu bahwasanya Allah mengetohui ow yang
mereka rahasiakan don apa ynng mereka nyatakan." (ayat 77).

Banyak haldapat kita simpulkan dariayat ini. Pertama menjaditeranglah
bahwa memang Nabi kita dan sahabat-sahabatnya tidak pernah terlebih dahulu
membaca Kitab Taurat, sebagaimana yang didakwakan oleh setengah kaum
Orientalis, di antaranya Goldziher, seorang Orientalis Yahudi. Maka penge-
tahuan Nabi Muhammad bahwa dirinya ada tersebut dalam Taurat, adalah
semata-mata dari Wahyu. Dan kesan yang lain ialah bahwa rahasia kecurangan
itu dengan ayat ini telah buka. Inilah rahasia yang dibuat jadi rahasia oleh Ahbar
dan Ruhban mereka, yang terus disingkirkan oleh ayat, sehingga mereka mesti
berhitung benar-benar terlebih dahulu sebelum terus-menerus berbuat curang.

Lain pula halnya dengan para pengikut mereka. Yaitu yang keras fanatik
mempertahankan pendirian, tetapi tidak mengerti apa sebenarnya isi Kitab
yang mereka pertahankan itu. Mereka disebut pada ayat seterusnya.

"Dan setengah dari mereka adalah yang tidak kenal tulisan, tidak mereko
ketohui akan al-Kitab, kecuali dongeng-dongengdan tidak ada mereka selain
bersongko-sangka." (ayat 78).
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Mereka hanya taqlid kepada guru. Apa kata guru, itulah yang benar.
Menyelidik dan memakai fikiran sendiri tidak sanggup, Bahkan menulis dan
membacapun tidak bisa, apatah lagi akan membaca Kitab Taurat itu. Yang
mereka pegang hanya apa yang diterangkan guru. Maka penuhlah mereka
dengan dongeng-dongeng, khayal, pelajaran yang tidak-tidak dan tklak dekat
sedikit juga dengan kebenaran. Kalau diajak membicarakan yang sekarang,
mereka hanya sanggup menceriterakan yang dahulu. Kalau diaiak kepada
kenyataan, mereka lari ke dalam angan-angan. Agama rnereka hanya sangka-
sangka, entah ia entah tidak. Tetapi bagi mereka angan-angan itu adalah
pegangan teguh. Dan mereka tidak boleh ditegur atas kesalahan rnereka. Telah
membatu dan membeku faham mereka. Dalam ketaatan mereka pegang apa
yang diajarkan oleh guru dengan tidak memakai fikiran, mereka berhati sempit
dan benci kepada orang lain.

Demikianlah keadaan kaum Bani Israilatau Yahudi seketika syiriat Islam
mulai bangkit, agama yang telah tinggal dalam sebutan lidah belaka. Dan
beginilah suasana beragama pada segala zatnan, apabila kebebasan berfikir
telah dibendung dan ditutup oleh orang-orang yang disebut pemimpin agamir
sendiri.

Sebab itu bila membaca ayat yang seperti ini, seyogianya kita umrnat Islam
yang telah 14 abad jaraknya dari zaman NabiMuhammad s.a.w. berfikir kalau-
kalau kita telah ditimpa pula oleh penyakit seperti ini. Syukurlah agama kita
Islam tidak mempunyai kependetaon, yaitu pemqka-pemuka agama yang waiib
dipatuhi, walaupun telah jauh terpesong daripada yang telah digariskan Allah.
Sungguhpun demikian dalam peredaran zarrErn, gejala-gejala s€perti ini pernah
juga kejadian.

Salah satu dari sebab kerusakan yang menimpa Bani lsrail itu disebutkan
pada ayat yang selanjutnya.

"Maka celakaloh bagi orang-orang yang menulis kitab dergan targan
mereka, kemudion mereka katakan: "lni adalah dori sisi Allah." Karena
mereka hendak menjualnya dengon harga yang sedikit. " (pangkal ayat 79)-

Padahal Kitab Taurat mereka sendiri sudah ada. Sekarang mereka tambah
lagi dengan penafsiran sendiri, membuat hukum ushul dan /uru' pokok dan
ranting. Setelah pekerjaan membuat kitab itu selesai, mereka berkata bahwa ini
adalah dari Tuhan. Disamakan dengan wahyu llahi yang tidak boleh diSanggu-
gugat lagi. Orang yang bodoh, yang ummi, tak tahu tulis baca sebagai tersebut
tadi, menerimalah apa yang beliau-beliau tulis itu sebagai wahyu llahi, kata srrci
yang tidak boleh dibantah. Orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri
berbesar hatilah dan maulah membayar. Dibayar dengan uang berbilang atau
dengan pangkat, kedudukan, kebesaran duniawi. Berapapun besar jumhhnya,
atau berapapun tinggi pangkat yang didapat, semuanya adalah harga yang
sedikit; atau lebih tegas lagi tidak ada harganya. "Celaka fugi nrereka da'i ap
yang ditulis oleh tangan mereka."Karena yang ditulis itu adalah palsu. Karern
mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah karena berbohong dan
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rnenipu rnanirsia: "Don celoka bqgi nereka lantaron perglwsilan mereka."
(uiung ayat 79).

Mernang orang Yahudi rnempunyai lagi di samping Taurat kitab agama
yang bernarna Talmud.

Akin berapalah larnanga penghasilan harga yang sedikit itu akan mereka
rasai? Padahal mereka telah memutar-balik kebenaran? Akan berapa lamakah
kepalsuan bisa berlaku? Akan berapa larnakah manusia bisa diperbodoh?

Perneluk agama yang manapun yang memimpinnya sudah sampai kepada
taraf jual-beli agarna seperti ini, namun kutuk Tuhan mesti memakan mereka.
Kecelakaan tidak dapat dielakkan. Oleh sebab itu ayat ini yang sebab turunnya
iahh Bani lsrail di zaman Rasul, namun kita kaum Muslimin haruslah mengo-
reksi diri sendiri dengan dia. Sebab tersebut dalam sebuah Hadis yang shahih,
saMa Rasulullah s.a.w.:

*yyV33*+W'$?;t;r,l+#
"Sesungguhnya akan kamu ikuti jejok orangyvng*belumkomu, sejeng-

kal.demi *jengkol dan sehasta demi *hasta."

Ketika menafsirkan ayat ini, janganlah kita tersenyum-senyum membaca
kejahatan Yahudi di zaman Nabi s.a.w., dan kita lupa kelalaian kita di zaman
sekarang. Karena suasana yang sudah sampaike tingkat inilah maka kita telah
dapat dijajah oleh bangsa-bangsa yang berlainan agama dengan kita lebih dari
ilX) tahun lamanya.

(80) Dan mereka berkata: Sekali-kali
tidak kami akan disentuh oleh api-
neraka kecuali berbilang hari saja.
Katakanlah: Apakah kamu telah
membuat ianjidi sisiAllah? (Kalau
demikian). Maka tidaklah Allah
akan rnemungkiri janjiNya, atau
apakah kamu mengatakan terha-
dap Allah barang yang tidak kamu
ketahui?

c
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(81) TirJak begitu! Barangsiapa yang',i{lhi.n U;fr^{$;Ct
berusaha jahat, sedang dosanya ' z '> '
telah meliputinya, maka *"r"ku z t z, ., Er. ) zotz ,zolt
itu adalah penghuni neraka, mere- @ OrSrE d :UI .-B"l.i[[U
ka akan kekal di dalamnya.
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(82) Dan orang-orang yang'beriman
dan beramal yang shalih-shalih,
mereka itu adalah penghuni syur-
ga; merekapun akan kekal di da-
lamnya.

(83) Dan (ingatlah) tatkala Kamimem-
buat janjidengan Bani Israil, supa-
ya jangan mereka menyembah
melainkan kepada Allah, dan ter-
hadap kedua ibu-bapa hendaklah
berbuat baik, dan (juga) kepada
keluarga yang hampir, dan anak-
anak yatim dan orang-orang mis-
kin, dan hendaklah mengucapkan
perkataan yang baik kepada ma-
nusia, dan dirikanlah sembahyang
dan keluarkanlah zakat. Kemudi-
an berpaling kamu, kecuali sedi-
kit, padahal kamu tidak memper-
dulikan.
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Sekarang disingkapkan lagi salah satu p'enyakit kesombongan mereka;
"Dan mereka berkata: Sekolikoli tidak kami akan disentuh oleh api-neraka,
melainkan berbilang hari saja." (pangkal ayat 80). Mereka merasa demikian
istimewa di sisi Tuhan. Kalau mereka dimasukkan ke neraka esok, hanya
sebentar saja. Kata yang setengah kalau dimasukkan ke neraka orang Bani
Israil, hanya selama empatpuluh hari saja, yaitu selama mereka menyembah
berhala anak-sapi, seketika ditinggalkan oleh Nabi Musa empatpuluh hari.
Demikian riwayat yang dibawakan oleh lbnu Jarir. Dan satu riwayat lagi
dibawakan oleh Ibnu Jarir juga, dan lbnu Ishaq, dan lbnulMundzir dan lbnu Abi
Hatim dari lbnu Abbas, bahwa: Menurut kepercayaan orang Yahudi umur
dunia kita ini adalah 7,000 tahun. Maka mana yang berdosa diantara mereka
akan diazab dalam neraka sehari dalam 1,000 tahun. Menjadi hanya tujuh hari
saja mereka di neraka, kemudian dikeluarkan dan dipindahkan ke syurga.
Menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, seketika
memerangi Khaibar, benteng pertahanan orang Yahudi yang terakhir, Nabi
s.a.w. menanyakan kepada mereka, siapa ahli neraka? Mereka menjawab
bahwa kami hanya akan masuk neraka sebentar, sesudah itu keluar. Inilah
menurut setengah riwayat asal turunnya ayat ini.

"Katokanloh: Apkah kamu telah membuat janji di sisi Allah?" Kalau janji
itu memang ada cobalah tunjukkan bukti, difasal mana dalam Tauratmu ada
tertulis. "Atau apakah kamu mengatakan terhadap Allah barang yang tidak
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komu ketahui? (ujung ayat 80). Atau itu hanya kata-kata ahbar-ahbar dan
pendeta-pendeta kamu saja?

Perkataan yang mereka karang-karangkan itu menyebabkan agama di'
peringan-ringan oleh pengikut mereka. Kalau hanya beberapa hari saja di
neraka, apa salahnya kalau dibuat dosa banyak-banyak, didurhakaiAllah dan
dikhianati manusia? Bantahan Allah adalah keras:

"Tidak begitu!" (pangkal ayat 81). Tetapi yang sebenarnya ialah: "Barang'
siapa yang berusaha jahat, sedong doxnya telah meliputinya." Orang yang

usahanya selalu jahat, tidak ada lagi nilaiyang baik, dan dosa telah menceng-
keram mereka meliputi mereka, sehingga tidak ada lagi upaya mereka melepas-
kan diri daripadanya . "Mako mereko itu adolah penghuni neroka." Peraturan
itu berlaku sekalian manusia, sebab dikatakan borongsiopo. Tidak perduli
apakah dia mengaku Yahudi, Nasrani atau lslam. "Mereka akon kekal di
dalamnya." (ujung ayat 81). Keadilan dan hukum llahi berlaku buat semua
orang. Di sini disebut dua hal yang menyebabkan kekal di neraka. Pertama
kejahatan sudah menjadi usaha, kedua kesalahan itu sudah mengepung dan
meliputi diri. Tidak ada kekerasan hati lagi buat membebaskan diri dari
kepungan kejahatan. Dan puncak dari segala kejahatan ialah mempersekutu-
kan Tuhan dengan yang lain. Segala dosa pangkalnya ialah karena memperse-
kutukan Tuhan. Di antaranya ialah mempersekutukan Tuhan dengan hawa-
nafsu dan dengan syaitan.

Sebaliknya dari itu: "Dan orang-orang yong beriman dan beramol sholih-
sholih, mereka itu adalah penghuni syurgo; merekapun okan kekal di dalam-
nyo." (ayat 82). Tidak pandang apakah dia Yahudi, atau Nasraniatau Islam
sebagai yang telah diterangkan pada ayat 62 yang lalu.

Dapatkah agaknya kita kaum Muslimin tertegun sejenak memikirkan ayat
ini? Yang sebab turunnya ialah Bani Israil di Madinah, tetapi ayatnya telah
terlukis tetap di dalam al-Quran? Siapa yirng membaca ayat ini sekarang,
apakah kita atau Bani Israil?

Bagaimana orang yang mengaku dirinya lslam atau keturunan Islam, tetapi
seluruh usaha hidupnya dipengaruhi oleh ndfsu-nafsu jahat? Dan dia tidak Iagi

dapat membebaskan diridarikepungan dosa? Bagaimana dengan orang yang

berkeyakinan apabila dia membaca Qrl - Huallahu Ahod 1,000 kali atau
rnembaca Syahadat 10,000 kali, atau membaca Surof Yosin malam Jum'at atau
membaca Ayot Kursi seketika akan tidur, dijamin pasti masuk syurga?

Kelak kita akan berjumpa dengan ayat 274 dari Surat al-Baqarah ini yang

berkata bahwa kamu jangan mengira-ngira mudah saja masuk ke dalam syurga,
sebelum kamu sanggup menderita sebagai yang diderita oleh orang'orangyang
dahulu-dahulu; ditimpa oleh berbagai kesulitan, kesukaran, kemelaratan dan
sampai digoncangkan oleh berbagai cobaan, sehingga Rasuldan orang-orang
yang beriman - saking hebatnya goncangan itu - sampai mengeluh memohon
kepada Tuhan, mana pertolongan yang telah dijanjikan. Dengan demikian
orang diuji, dan jika lulus ujian itu baru masuk syurga. Mengapa kamu sangka
masuk syurga hanya dengan membaca Qul-Huallahu Ahad sekian ratus kali?
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Bahkan ada pula yang berkata, bahwa kita orang Islam tidak akan lanradahm
neraka; persis sebagai kata orang Yahudi itu. Apakah sudah ada janji kita
dengan Tuhan dalam perkara inr? Atau apakah kita bercakap densan tidak
berpengalaman, dan membicarakan soal Allah tidak dengan pengetahuan?

Kemudian diingatkan lagi janji Bani Israil dengan Allah yang sehendaknya
mereka pegang teguh, tetapi telah mereka mungkiri. Adapun ayat ini sudah
khusus dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. sendiri, untuk mengetahuibetapa
janji itu telah diikat dengan mereka, supaya Rasulullah s.a.w. lebih mengetahui
lagi betapa telah jauhnya mereka sekarang daripada janji itu.

"Dan (ingatlah) tatkala Kami membuat ianji dengan Bolni Isroil, supaw
jangan mereka menyembah melainkan kepda Allah. "(pangkal ayat 83). Inilah
pokok pertama janji, dipusatkan kepada Tauhid, yang sampai sekarang rnasih
terpancang dengan teguhnya dalam yang dinamai Hukum Sepuluh di dalam
Taurat. "Dan terhadap keduo ibu-bopa hendaklah berbuat fuik." Inilah janji
yang kedua; yakni sesudah menyembah Allah hendaklah berkhidmat, berbuat
baik kepada kedua ibu-bapa. Karena dengan rahmat dan kumia Allah, kedua
ibu-bapa telah menumpahkan kasih kepada anak, mendidik dan mengasuh.
Terutama di waktu belum dewasa, tidaklah sanggup si anak menempuh hidup
dalam dunia ini kalau tidaklah kasih-sayang dianugerahkan Allah kepada ayah
dan bunda. "Dan juga kepodo keluarga yanghampir."Yaitu saudara, parnan,
saudara ayah dan saudara ibu, nenek lakilaki dan nenek perempuan, pendek-
nya semua yang bertali darah. Dibawah perlindungan Allah, seoranganak telah
hidup dalam asuhan ibu-bapa, di dalam rumahtangga yang berbahagia. Dan
rumahtangga itu tali-bertali dengan keluarga yang lain, sehingga timbullah
kekeluargaan besar, yang berupa suku, kabilah dan kaum. Maka tidaklah bisa
seorang hidup sendiridan hidup hanya dengan ibu-bapa atau dengan anak dan
isteri saja. Semua ada pertaliannya. Itulah yang membentuk masyarakat besar,
berupa negeri dan negara. Maka memelihara hubungan yang baik dengan
keluarga itupun menjadi salah satu janii penting Bani Israil dengan Tuhan. "Dan
anak-anak yatim dan orang-orang miskin. " Anak yatim, yakni anak yang telah
kematian ayah di waktu ia masih kecil, hendaklah pula dikasihi, diperlakukan
dengan baik, diasuh dan dididik. Karena dengan kematian ayahnya, tidaklah
sanggup ibunya saja mengasuhnya sendiri, apatah lagibila ibu itu telah bersuami
yang lain pula. Seorang yang beragama hendaklah turut memikirkan anak
yatim, turut memelihara dan mendidiknya. Kalau dia menerima waris kekayaan
besar dari ayahnya, maka tolonglah pelihara sehingga kekayaan pusakanya itu
dapat dipergunakannya dengan baik setelah dia dewasa. Apatah lagi kalau dia
miskin; sudilah berkurban buat dia, orang miskinpun janganlah sampaidibiar-
kan melarat. Hendaklah yang kaya memikirkan nasibnya, menolongnya. To-
longlah usahakan dan carikan jalan supaya dia dapat berusaha pula mehpaskan
dirinya dari kemiskinan.

"Dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik kepda sesomo
manusia." Maka selain daripada sikap baik kepada ibu-bapa, kaum keluarga,
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arnk-yatim dan fakir-miskin, bercakaplah yang baik kepada sesama manusia.

Bercakap yang baik bukanlah berartibermulut manis saja. Itulah sebagian dari
yang baik. Tetapi yang baik adalah lebih sangat luas dari itu. Hendaklah
rnenanam jasa kepada sesama manusia, memberi nasihat dan pengaiaran; amar
rna'ruf, nahi munkar. Menyuruh berbuat baik, melarang berbuat munkar,
tnenegur mana yang salah. Kalau sudah nampak perbuatan yang salah, jangan

didiamkan saja, tetapitegurlah dengan pantas. Yang berpengalaman hendaklah
rnengajar yang bodoh. Yang kurang ilmu hendaklah menuntut kepada yang

pandai. Sehingga bersama-sama mencapai masyarakat yang lebih baik. "Don
dirikanlah *mbahyarg." Untuk merapatkan hubungan dengan Tuhan A|lah
yang disembah itu, sebab sembahyang adalah ibadat. Sembahyang adalah satu

usaha rnematuhkan diri mendekati Tuhan, dan dengan sebab sembahyang

rnaka segala janii-janji yang tersebut tadi dapatlah dipegang teguh: 'Don
kefuarkanlah zakat." Jangan bakhil. Sebab zakat artinya ialah pembersihan.

Membersihkan hati sanubari daripada penyakit bakhil, membersihkan jiwa

daripada diperbudak harta, dan membersihkan hubungan diantara yang kaya
dengan yang miskin, sehingga timbul kasih-sayang yang mampu atas yang

miskin dan timbul pula kasih-sayang dan cinta yang miskin kepada yang

mampu- Hapus rasa bencidari sikaya dan hilang rasa dendam dari simiskin.
Semua itulah janii yang telah diikat di antara Allah dengan Bani Israil,

tercatat di dalam Kitab Taurat, diperingatkan berulang-ulang oleh Nabi Musa
dan Harun sebelum mereka meninggal dan diteruskan memperingatkannya
oleh NabiYusya' seketika dia telah dilantikTuhan meneruskan pimpinan Bani
Israil setehh kedua Nabi yang beriasa itu meninggal. Tetapi "kemudian ber-
palirgkomu. "satu demi satu janji itu kamu mungkiri. Perintah Allah dilanggar.

Da dipersekutukan dengan yang lain, kadang-kadang dengan harta dan keka-
yaan, pangkat dan kedudukan. Anak-anak telah banyak yang mendurhakai
orang tua, kaum keluarga dekat sudah tidak diperdulikan, sehingga silatur-
rahmi menjadi putus. Anak yatim dibiarkan terlantar, fakir-miskin dibiarkan
kelaparan, nasihat-menasihati di antara sesama manusia tidak diperdulikan lagi,

sehingga maksiat memuncak, sembahyang dilalaikan, zakat tidak keluar. "Ke-

cwti sedikit di antara kamu." Artinya sebagai juga terdapat dalam setiap
agatfil, di antara gQng durhaka masih ada yang insaf, tetapisedikit. Katanya tak
di{engar orang lagi, malahan kadang-kadang dicemuhkan karena tidak pandai

rnenyesuaikan diri; "po.dahal kamu tidak memperdulikon." (ujung ayat 83).

Sehingga kebesaran agatna itu telah hilang, hanya tinggal namanya'

Inilah yang diperingatkan Tuhan kepada Nabikita Muhammad s.a.w', yaitu
pada dasarnya agama yang dibawa Nabi Musa kepada Bani Israilitu adalah

agama yang murni dan baik. Tuhan tidak menyia'nyiakan mereka, segala yang

patut dikerjakan sudah dibuat meniadi janji. Maka jika sekarang, yaitu di zaman

ayat turun, Bani Israil itu banyak yang ingkar, bukanlah karena agama mereka
yang tidak lengkap, tetapi merekalah yang telah meninggalkan segala janji itu.

Niscaya ayat inipun menjadi kesan pulalah bagikita ummat Muhammad.
Sebab janji Tuhan dengan Bani Israil itu, janji itu juga yang diulang kembali
dengan kita. Intisari Agama Islam pun adalah itu; menyembah Allah Yang
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Tunggal, menghormati ibu-bapa, membela keluarga, membela anak-yatim dan
fakir-miskin, bersikap baik kepada sesama manusia, sembahyang dan ber-
zakat. Dapatlah kiranya kita membanding-banding dengan hidup kita sendiri;
sudahkah agaknya peringatan Tuhan tentang Bani Israil ini patut dijadikan
peringatan bagi kita? Apakah bukan kita telah berpaling? Dan hanya tinggal
sedikit yang setia memegang janji?

Marilah kita camkan. Supaya jangan seenaknya saja membawanya untuk
Bani Israil, padahal ayatnya tinggal menjadi pusaka pedoman hidup kita.

(84) Dan (ingatlah) tatkala Kamiper-
buat perjanjian dengan kamu:
Tidak boleh kamu menumpahkan
darah kamu, dan tidak boleh
kamu mengeluarkan diri-diri ka-
mu darikampung halaman kamu.
Kemudian telah ikrar kamu, dan
kamupun menyaksikan.

(85) Kemudian, kamu, merekapun, ka-
mu bunuh diri kamu dan kamu
keluarkan sebagian daripada ka-
mu. dari kampung halaman mere-
ka, berbantu-bantuan kamu atas
mencelakakan mereka dengan
dosa dan permusuhan; padahalji-
ka mereka datang kepada kamu
sebagai orang-orang tawanan,
kamu tebus mereka, padahaltelah
diharamkan atas kamu mengelu-
arkan mereka. Apakah kamu
mempercayai sebagian kitab dan
kamu kafir dengan yang sebagian?
Maka tidaklah ada ganjaran buat
orang-orang yang berbuat demi-
kian daripada kamu, melainkan
kehinaan dalam kehidupan dunia
ini, dan pada harikiamatakan di.
kembalikan mereka kepada se-
sangat-sangat azab. Dan tidaklah
Allah lengah dari apa yang kamu
kerjakan.
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Surat AlBaqarah (Ayat 84-85)

(86) Mereka itulah orang-orang yang
membeli kehidupan dunia dmgan
akhirat, maka tidaklah akan diri-
nghnkan dari mereka siksaan itu,
dan tidaklah mereka akan dito-
long.
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Dibuka lagi suatu pemungkiran janji dari Bani Israil, yaitu janji mereka
dengan Tuhan sebagai pelaksanaan dari janji yang tersebut tadi. Janji hidup

rukun sekeluarga dan sekaum. Kalau terjadi selisih hendaklah diselesaikan dan

didamaikan dengan baik:
"Dan (ingatlah) tatkala Kami perbuat wrianiian dengan kamu: Tidak

boleh kamu menumphkan dorah kamu." (pangkal ayat 84).

Demikian padatnya janji itu, sehingga jika ada darah tertumpah karena
aniaya, tidak adalah darah kamu juga. Darah saudaramu adalah darah kamu
sendiri, tidak boleh kamu tumpahkan, tidak boleh kamu bunuh. "dan tidak
boleh kamu mengeluarkan diri- diri kamu dari kampung halaman komu. " Jika
timbul sengketa dan permusuhan, sehingga ada anak saudaramu yang kamu
usir, itu adalah diri kamu sendirijuga. Demikianlah janiiyang telah mereka ikat
dengan sepengetahuan kesaksian Tuhan sendiri: "Kemudian telah ikrar ka-
mu. " Artinya janji itu telah kamu ikrarkan akan dipegang teguh'teguh tidak
akan diubah-ubah lagi; "dan kamupun menyaksikon. " (ujung ayat 84). Artinya
pemuka-pemuka yang ada waktu itu turut menyaksikan ketika janjidiperbuat.

Untuk mengetahui bunyi perjanjian-perjanjian ini, pokok dan uraiannya
bertemu di dalam Kitab Perjanjian Lama yang bernama Kitab Ulangan. Seluruh
isi perjanjian itu ada termaktub didalamnya. Terutama peringatan-peringatan

agar mereka sesama mereka hidup bersatu dan berdamaian, agar kuatmereka
menghadapi musuh-musuh pada negeri yang akan mereka diami sesudah

keluar dari Mesir itu.

Janji termaktub dalam kitab mereka, tetapi sebagaijanji yang di atas tadi
juga. Termaktub dalam kitab, mereka akui kebenarannya, tetapi mereka
langgar dengan semena-mena; ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya:"Kemudi'
an itu komu, merekapun." (pangkal ayat 85). Artinya di antara golongan
mereka yang telah berpecah-belah dan bermusuhan . "Komu bunuh diri-diri
kamu dan kamu keluarkan sebagian daripada kamu dari kampung halaman
mereka." lnilah yang menjadi kenyataan di antara Bani lsrail sendiri di zaman
Rasulullah di negeri Madinah itu.

Bani Qainuqa Yahudi membuat perjanjianpersahabatandengan suku Aus
dari Arab Madinah. Bani Quraizhah membuat pula perianjian persahabatan

dengan suku Khazraj. Bani Nadhir akhimya mengikat persahabatan pula

dengan suku Khazraj.
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oleh karena di antara Aus dengan Khazrajdi zaman jahiliyah bermusuhan,
sampai berperang-perangan, maka pihak Yahudi yang berpecah itu mengambil
persahabatan dengan masing-masing pihak untuk menghantam lawannya.
setelah Agama Islam datang, Aus dan Khazraj bersatu kembali di bawah
pimpinan Rasulullah, namun Bani Israil tetap berpecah. setelah di zaman
jahiliyah itu pernah terjadi peperangan, maka terjadilah tawan-menawan, dan
terjadi pengusiran dari kampung halaman. Terjadilah bunuh-membunuh se-
sama keturunan, itu sebab disebut kamu bunuh dirikamu; karena membunuh
teman sedarah sama dengan membunuh diri sendiri. " Berbantu-bantuan kamu
atos mencelakakan mereka dengan doso dan permusuhan " Maka kalau
orang lain berbantu-bantuan atas berbuat kebajikan dan takwa, kamu ber-
bantu-bantuan pula, tetapi atas dosa dan permusuhan. Maka janji yang telah
kamu ikrarkan di muka Allah dan dengan penuh kesaksian itu tetah kamu injak-
injak sendiri. "Padahal jika mereka datang kepada kamu sebogoiorang-orang
towanan, kamu tebus mereka." Setelah terjadi peperangan Bani euraizha[
dengan Bani Qainuqa' yang kedua-belah pihaknya bersekutu dengan kabilah
Arab yang bermusuhan pula, yaitu Aus dan Khazraj, kalau ada orang Bani Israil
tertawan oleh pihak Arab, segera kamu tebus mereka daridalam tawanan. Jika
ditanya mengapa ditebus? Kamu jawab, tidaklah pantas seorang keturunan
darah Bani Israil menjadi tawanan. Sebab yang demikian itu sangat hina dalam
pandangan Taurat. Itulah maksud ayat: "Padahal telah diharamkan atas kamu
mengeluarkan mereka." Artinya, mengapa dalam hal menebus mereka dari
tawanan itu kamu kembali memegang isi Taurat? Padahal mengeluarkan
mereka dari kampung halaman mereka dan memerangi merekapun diharam-
kan atas kamu oleh Kitab raurat itu juga? seketika menebus kamu berpegang
teguh pada Taurat, tetapi sebab-sebab mengapa mereka tertawan, yaitu pey-
pecahan di antara kamu tidak kamu ingat. Hendaknya tutuplah pangkal
perpecahan sesama sendiri ini sejak bermula, jangan hanya di ujung saja
memegang Taurat, sedang di pangkal telah bocor. "Apakah kamu memperco-
yai sebagian Kitob dan kamu kalir dengan yang sebagian (tasl?"

Kamu tebus saudaramu dari tawanan, karena beriman kepada sebagian
daripada isi kitab; sedang yang sebagian lagi, yaitu supaya jangan bunuh-
membunuh dan usir-mengusir tidak kamu jalankan. Kemudian dijelaskan Tu-
hanlah akibat kecelakaan bagi mereka karena memegang isi kitab dengan
timpang itu: "Maka tidaklah ada ganjaran bagi orang-orang yang berbuat
demikian daripada komu, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia ini."
sebab isi kitab tidak lagi kamu pegang dengan sungguh-sungguh dan janji
dengan Tuhan telah kamu permurah-murah. Kehinaan akan menimpa kamu di
dunia ini, sebab kesatuanmu telah pecah. Tuhan mempunyai undang-undang
sendiri terhadap pergaulan manusia didunia ini. Masyarakat yang sudah seperti
demikian.tidak diharap akan dapat mengangkat muka lagi. Mereka akan jatuh
hina. Dan dalam masa sepuluh tahun Nabi kita s.a.w. diMadinah, memang satu
demi satu hancur kekuatan Bani Israil itu karena salah mereka sendiri. yang
sedianya tidak akan kejadian kalau bukan kerusakan-kerusakan jiwa di kala-
ngan mereka: "Dan pada hari kiomat akon dikembalikan mereka kepda
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sesongot-songat azab." karena segala janiidimungkiri, KitabSucidiubah-ubah,
perintahNya tidak dijalankan dan di antara sesama sendiri bermusuh-musuhan.
"Dan tidaklah Allah lengah daripada aw yang komu keriakon'" (uiung ayat

8s).
Peringatan di ujung ayat iniadalah bayangan dariTuhan terhadap mereka

tentang nasib yang akan mereka terima lantaran segala kesalahan itu. Bani

Nadhir kesudahannya diusir habis (Surat al-Hasyr), Bani Quraizhah disapu

bersih (Surat al-Ahzab), karena mengkhianatijanji dengan Rasulullah, dan

benteng Khaibar dimusnahkan.

"Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia di
Akhirat." (pangkal ayat 86). Alangkah tepat ungkapan ini! Untuk merebut
hidup dan kemegahan dunia yang fana, kedudukan pendeta-pendeta, keting-
gian dalam pandangan masyarakat pengikut yang bodoh'bodoh, mereka lem-
parkan isi Taurat mereka oleh karena kalau dituruti isiTaurat pegangan itu
sebenar-benarnya niscaya mereka terpaksa menerima al-Quran dan mengakui
Nabis.a.w. Kalau isiTaurat dan al-Quran itu mereka ikuti, selamatlah mereka
dunia dan akhirat. Apatah lagidiakhirat. Tetapimereka tidak mau menerima
kebahagiaan akhirat itu, untuk mempertahankan kemegahan dunia. Akhirnya
akhirat tidak dapat, dunia yang dipertahankan itu hilang pula dari tangan.
" M aka tidaklah akan diringankan bagi mereko siksoon if u. " Baik siksaan dunia
dengan kekalahan mereka yang berturut-turut, sehingga akhirnya di zaman
Khaliiah Umar bin Khathab, sisa-sisa mereka yang tinggalpun disapu bersih,
tidak boleh seorang juapun tinggal di Jazirah Arib. Padahal tidaklah mereka
dipaksa sekali juga masuk Islam, bahkan mereka diberi kehormatan sebagai
"Ahlul Kitab". Di akhiratpun niscaya azab itu tidak juga akan diringankan,"dan
tidaklah mereka akan ditolong." (ujung ayat 85).

Penolong yang sebenarnya di dalam kesusahan manusia hanyalah Tuhan.
Tetapi kalau Tuhan yang didurhakai, siapa orang lain yang akan sanggup
menolong?

Dan kalau kita fikirkan lagi, orang Yahudi di seluruh dunia di zaman

sekarang hanyalah kira-kira 15 juta banyaknya. Sedangkan kaum Muslimin
menurut catatan setengah pencatat telah mencatat jumlah sampai 500 juta'

Tersebar di seluruh tanah yang penting diTimur dan tersebar di mana-mana di
dunia. Berapa kali pula mereka telah berpecah sesama sendiri? Bukankah
seketika orang Islam dikeluarkan dariSpanyolhabis-habisan setelah kekalahan
Kerajaan Bani-Ahmar di Granada, tidak ada orang Islam darinegerilain yang

sungguh-sungguh membela? Bukankah peperangan hebat terjadi 300 tahun
yang lalu di antara Kerajaan Islam Turki dengan Kerajaan Islam Persia (lran)

karena pertentangan Mazhab pada lahirnya dan perebutan tanah kuasa pada

batinnya? Dan di saat-saat itu pulalah mulai berkembang penjajahan negara'
negara Barat kepada negara'negara Islam.

Moga-moga ayat yang dimulai untuk orang Bani Israil ini yang tinggal

tertulis untuk kita, meniadi i'tibar dan perbandingan bagi kita. Karena hukum
perjalanan sejarah di dunia ini telah diatur oleh Allah dalam satu aturan yang
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adil, sebagaimana yang banyak ditulis oleh seorang ahli filsafat sejarah Islam
sendiri Allamah lbnu Khaldun.

Moga-moga kita bangkit kembali dengan berpedoman kepada al-Quran.

(87) Dan sesungguhnya telah Kami
berikan Kitab kepada Musa dan
Kami iringi di belakangnya dengan
beberapa Rasul, dan telah Kami
berikan kepada Isa anak Maryam
keterangan-keterangan dan Kami
sokong dia dengan RuhulQudus.
Maka apakah setiap datang kepa-
da kamu seorang Rasul dengan
yang tidak sesuai dengan hawa-
nafsu kamu, kamupun menyom-
bong? Maka sebagian kamu men-
dustakan dan sebagian kamu
membunuh.

(88) Dan mereka berkata: Hati kami
tertutup! Bukan! Tetapi mereka
telah dikutuki oleh Allah dari se-
bab kufur mereka, maka sedikit-
lah mereka yang beriman.

(89) Dan tatkala datang kepada mere-
ka Kitab dari sisi Allah, membe-
narkan bagi apa yang serta mere-
ka, padahal pernahlah mereka da-
hulu memohonkan kemenangan
atas orang-orang yang kafir. Maka
tatkala telah datang kepada mere-
ka apa yang telah mereka kenal
itu, merekapun tidak percaya ke-
padanya; maka kutuk Allahlah
atas orang-orang yang kafir.

(90) Alangkah buruknya harga yang
dengan itu mereka menjual diri
mereka, bahwa mereka kafiri apa
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Surat Al-Baqorah (Ayat 87)

yang diturunkan Allah karena
dengki, bahwa diturunkan Allah
dari kurniaNya ke atas barang-
siap.a yang Dia kehendaki dari
hamba-hambaNya. Maka patutlah
mereka itu kena murka di atas
murka. Dan bagiorang yang kafir
adalah azab yang menghinakan.

(91) Dan apabila dikatakan kepada me-
reka: Percayalah kepada apa yang
diturunkan Allah. Mereka berka.
ta: Kamipercaya kepadaapa yang
diturunkan kepada kami, dan ka-
mi tidak hendak percaya kepada
apa yang di belakangnya. Padahal
dia itu adalah kebenaran, membe-
narkan apa yang ada serta mere-
ka. Katakanlah: Maka mengapa
kamu bunuh Nabi-nabi Allah da-
hulunya, jikalau kamu memang
beriman?
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Kalau mereka insafi akan kebenaran, tidaklah patut mereka berlarut-larut
menentang Rasulullah s.a.w.: "Don sesungguhnya teloh Kami berikan Kitab
kepada Muso. " Yaitu Kitab raurat yang mereka pusakai itu. "Don Kamiiringi
di belakangnya dengan beberapa Rosul. " (pangkal ayat 87). Banyaklah Rasul-
rasul yang mengiringi kedatangan Musa, menegakkan syariat Taurat itu. Daud,
Sulaiman, Daniel dan Yasy'iya, Armiya, Hazqil, Zakariya dan puteranya yahya,
dan lain-lain; semuanya itu adalah Rasul-rasul kepada Bani Israil dan dari
kalangan Bani Israil sendiri; pendeknya kayalah mereka dengan kedatangan
Nabi'nabidan Rasul-rasul. "Don telah Kamiberikan kepada Isa onakMaryam
keterangan-keterangan."Yaitu mu'jizat-mu'jizat yang besar, sebagai menyem-
buhkan orang sakit kusta dengan izin Allah, menghidupkan orang matidengan
izin Allah, menyalangkan kembali mata orang yang telah buta dengan izin Allah.
"Dan Kami sokong dia dengan Ruhul Qudus."Yaitu Roh Kesucian. Setengah
ahli tafsir mengatakan bahwa Ruhul Qudus itu ialah Malaikat Jibril dan se-
tengahnya lagi mengatakan bahwa Roh lsa itu sendiridisuci-bersihkan Tuhan.
Nabi kita Muhammad s.a.w. pernah mendoakan kepada Tuhan agarHasan bin
Tsabit, syair beliau disokong dengan RuhulQudus. Maka semua Rasul itu, sejak
Musa sampai Isa dengan Kitab yang mereka bawa keterangan-keterangan,
yang mereka perlihatkan semuanya adalah untuk Bani Israil. Tetapitidak ada di
antara Rasul dan Nabi itu yang tidak mendapat gangguan darimereka demikian
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juga. Sebab itu datanglah pertanyaan tempelak Tuhan: *Maka apkah setiap
datang kepada kamu *orang Rosul dengan yang tidok sesuoi dengo n hawa'
nalsu kamu, kamupun menyombong? Maka sebagian kamu mendustakan
don sebogion kamu membunuh." (ujung ayat 87).

Sukarlah bagi Bani Israil, sampaipun kepada zaman kita ini buat me-

ngelakkan diridari tempelak Tuhan yang seperti ini. Sebab didalam kilab-kitab
mereka sendiri bertemu catatan itu. Bahkan NabiMusa sendiriseketika dekat
ajalnya diperingatkan oleh Tuhan bahwa sepeninggaldia matikelak, kaumnya
ini akan menyembah dewa-dewa dan akan melanggar segala janjimereka' Di
dalam Zaburnya NabiArmiya yang sampai sekarang ada didalam kumpulan
"Perjanjian Lama", kita membaca ratap-tangis Nabi Armiya, dan kita membaca
penyesahh Hazqildan peringatan Yasy'iya atas bahaya negerimereka dilanda
habis oleh bangsa Babil. Kedatangan lsa Almasih pun tidak mereka terima
dengan baik, dan mereka menuduhnya anak di luar nikah. Maka disebutlah
kejahatan-kejahatan mereka itu, bahwa sebagian dari mereka mendustakan
setiap Nabi dan Rasul yang datang dan sebagian mereka pula, membunuh Nabi,
atau turut mempermudah terjadinya pembunuhan itu, sebagai yang dilakukan
kepada Nabi dua beranak Zakariya yang telah sangat tua dengan puteranya

Yahya yang telah jadiRasuldi usia muda remaja. Bahkan ada riwayat, tidak
kurang dari limapuluh atau tujuhpuluh orang Nabi Bani Israilyang dibunuh oleh
kaumnya sendiri.

"Dan mereka berkato: Hati kami tertutup." (pangkal ayat 88). Dengan

terus-terang karena sombongnya, mereka mengatakan kepada Rasulullah

s.a.w. seketika datang tempelak-tempelak semacam ini bahwa hati mereka

tertutup. Artinya pengajaran dari siapapun tidak akan masuk lagi,lalu disambut

Tuhan: "Bukan!" Bukan hati mereka yang tertutup. "Tetapi mereka telah

dikutuki oleh Atloh dari sebab kufur mereko. " Sebenarnya hati mereka bisa

baik kembali, tetapi sayang telah mereka sumbat sendirihatiitu dengan kufur,
laknat Allah datang: "Maka sedikitlah mereka yangberiman. " (ujung ayat 88).

Yang sedikit itulah yang menggabungkan dirinya kepada Islam, sebagai Ab-

dullah bin Salam dan beberapa orang yang damt dihitung dengan jari.

setengah tafsir mengatakan arti ghullun bukanlah hati tertutup. Tetapi

menafsirkan hati kami adalah perbendaharoon, atau pura yang penuh dengan

ilmu pengetahuan, kami tahu semua soal. Maka oleh karena mereka merasa

segala tahu, tidaklah mereka mau lagi menerima kebenaran dari mana sajapun

datangnya. Lalu disambut oleh iawaban wahyu itu, bukan hati mereka per-

bendaharaan segala ilmu, tetapi tempat simpanan segala kufur sehingga kutuk
Tuhanlah yang mereka derita.

"Dain tatkala datang kepda mereka Kitab dari sisi Alloh."(pangkalayat
89). Yaitu Kitab Suci al-Quran, dan Kitab yang datang itu "membenarkanbagi
apa wng ada serta mereka."Yaitu membenarkan isi Taurat, tidak ada selisih
pada pokok, sebab sama-sama berisi pengajaran Tauhid dan beberapa janji
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sebagai yang telah berkali-kali diterangkan di atas tadi. "Podohal pmahlah
mereka dahulu'memohonkan kemenonEan ofos orang-orang ynng kafir."
Sebab sudah disebutkan dalam Taurat akan datang seorang Rasul untuk
menyempurnakan isi Taurat, dan itu sudah menjadi keyakinan mereka. Se-
hingga kalau mereka berhadapan dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang
musyrikin itu akan disapu bersih oleh Rasul itu. Malahan mereka kenaltanda-
tanda Rasul itu sebagaimana diisyaratkan di dalam Kitab mereka: "Maka
tatkala telah datang kepada mereka opa 1lrng telah mereka kenal itu, mereka-
pun tidok percaya kepdanya."

Menurut riwayat dari lbnu Ishaq, yang diterimanya dari orang tua-tua
Anshar, bahwa ayat ini turun ialah mengenai mereka dan orang Yahudi di
Madinah, bahwa di zaman jahiliyah pernah kami orang Madinah mengalahkan
mereka padahal kami belum memeluk lslam, dan mereka masih Ahlul-Kitab.
Meskipun telah kalah, tetapipemah rnereka mengatakan: Kinikamikalah, kelak
akan diutus Tuhan seorang Rasul. Kalau Rasul itu datang, kami semua akan
menjadipengikutnya. Masanya tidak lama lagi. Waktu itu kelak kamu semua.
nya ini akan kami sapu bersih, kami bunuh sebagai terbunuhnya kaum Aad dan
Iram. Dari riwayat ininyatalah bahwa disaat mereka pernah kalah berperang
dengan kafir-musyirik, mereka telah mengharapkan bahwa mereka akan men-
capai kemenangan kembali jika Rasul itu datang! Hal ini diingat benar oleh
orang tua-tua Anshar di Madinah. Sekarang Rasul itu telah datang. Tetapi apa
jadinya? Usahkan mereka bersedia jadi pengikutnya untuk berperang me-
negakkan agama bersama dia, bahkan mereka dustakan dan mereka kafir. Dan
orang-orang yang mereka hinakan dahulu itulah yang menjadipengikut Rasul
itu. "Maka kutuk Allohlah atas orang-orang yang kafir." (ujung ayat 89).
Apabila kutuk laknat sudah datang, apa saja yang dikerjakan menjadi serba-
salah.

" Alongkah b ur uknya ha rgo y a ng d e ngan i t u me r eka me nj ual diri me reko. "
(pangkal ayat 90). Itulah suatu penjualan diridan penggadaian pendirian yang
sangat rugi dan hina. Yaitu mempertukarkan kebenaran dengan kebatilan.
" fuhwa mereka kal iri apa y ang di t u runkan Alloh, kar e na de ngki. " In ilah sebab
yang utama, yaitu dengki, sehingga kesesatan jadi berlarut-larut. Apa yang
mereka dengkikan? "Bahwa diturunkan Alloh dari kurnioNyo ke atasbarang-
siapo yang Dia kehendaki dari hamba-homboNyo." Dengki! Mengapa Nabi
atau Rasul yang ditunggu itu tidak timbuldari kalangan mereka? Mengapa dari
orang Arab? Mengapa dari Bani lsmail, tidak dari Bani lsrail? Padahal memilih
s€orang Nabi atau Rasul adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan pun tidak pernah
menjanjikan kepada mereka bahwa Nabi atau Rasul itu hanya akan diangkat
Tuhan dari Bani Israil saja. Karena kedengkian itu tidaklah mereka terima lagi
syariat yang dibawanya, walaupun isi syariat itu cocok sesuai dengan isi Kitab
mereka. Lantaran demikian: "Mako patutlah mereka itu kena murka di otos
murka." Kena murka Allah berlipatganda, karena kekufuran mereka berlipat-
ganda pula. Dengan memungkiri Muhammad s.a.w. mereka sudah dapat satu
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kemurkaan, dan oleh karena Taurat menyuruh menyambut dan beriman
kepadanya mereka ingkari pula, dapatlah mereka murka yarrg kedua.

"Dan bagi orang yang kafir adalah azab yong menghinokon. " (ujung ayat
90). Maka dengan kalimat yang dipakai Tuhan bahwa bagi orang yang kafir
adalah azab yang menghinakan, tidak pandang bangsa, dia Bani lsrail atau
golongan yang lain. Karena hukum keadilan Tuhan itu berlaku dimana-mana
kepada siapapun yang melanggar. Supaya orang lain yangmembacanya jangan

hanya menghinakan orang Yahudi yang bersalah, tetapi hendaklah membawa
i'tibar bagi dirinya sendiri, supaya menjauhi kekufuran.

"Dan apbila dikatokan kepada mereka: Percayalah kepada apa wng
diturunkan AIIoh. "(pangkal ayat 91). Terimalah al-Quran dengan hati terbuka,
karena isinya adalah lanjutan jua daripada yang dibawa oleh Nabi-nabimu yang

dahulu itu. "Mereka berkota: Kami (hanya) percaya kepada aw yang di'
turunkan kepada kami, dan kami tidak hendok percaya kepoda apa (yang

diturunkan) di belakangnyo. " Taurat itu sudah cukup bagi kami. "Padahal dia
ifu" yaitu al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. itu "adalah

kebenaran, membenarkan apa yang ada serta mereka." Kalau mereka jujur

tentu hendaknya mereka terima dan iman, sebab kebenaran hanya satu. Tetapi
hati mereka tertutup oleh dengki dan hawanafsu. "Kofokanlah: Mengapa
kamu bunuh Nobinobi Allah dahulunya, iikalau kamu memang beriman?"
(ujung ayat 91). Oleh sebab itu teranglah bahwa dakwaanmu bahwa kamu
hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kamu saja, dan tidak mau
menerima yang datang kemudian, pun adalah bohong semata-mata. Sebab
kalau benar itu saja yang kamu mau percayai, tidaklah akan kejadian beberapa
Nabi mati karena kamu bunuh. Tidak akan keiadian pembunuhan atas Utusan'
utusan Allah kalau memang kamu beriman kepada Kitab yang kamu pegang itu.

lnilah satu tangkisan yang amat jitu terhadap mereka.

(92) Dan sesungguhnya telah datang
kepada kamu Musa dengan ke-
terangan-keterangan, kemudian
kamu ambil (sembah) anak-lembu
sesudah itu, dan adalah kamu
orang-orang yang aniaya.

(93) Dan (insatlah) tatkala Kamiambil
perjanjian kamu, dan Kami ang-
katkan gunung diatas kamu. Lalu
Kami firmankan: Ambillah apa
yang Kami datangkan kepada ka-
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mu dengan sungguh-sungguh dan
dengarkanlah! Mereka berkata:
Telah kami dengarkan dan kami
durhakai. Dan menyelusuplah ke
dalam hatimereka anak-lembu itu
lantaran kekafiran mereka. Kata-
kanlah: Alangkah buruknya apa
yang disuruhkan oleh iman kamu
itu, kalau memang kamu beriman.

(94) Katakanlah: Jika memang untuk
kamu negeri akhirat itu di sisi

(95) Sekali-kalimereka tidak akan me-
minta mati, tersebab apa yang
telah didahulukan oleh tangan
mereka. Dan Allah Maha Menge-
tahui akan orang-orang yang
zalim.

(96) Dan sesungguhnya akan engkau
dapati mereka itulah yang seloba-
loba manusia terhadap hidup, dan
lebih dariorang-orang yang musy-
rikin, ingin setiap orang dari me-
reka jikalau diberi umur seribu ta-
hun. Padahal tidaklah akan me-
nunda-nundanya dari azab pan-
jang umurnya itu. Dan AllahMaha
Melihat apa yang mereka kerja-
kan.
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keterangan-keterangan." (pangkal alnt 92)- Berapa baryak dia nsnpertuniuk-
kan kepada kamu mu'jizat kebesaran Allah. Meskip.m hal itu dituiukan ke-
banyakannya kepada Fir'aun namun kamu tentudapatnpnsambilltibardan
kejadian-keiadian itu. "Kemudbn lrormu orrrrDrll (lamu wfuh) arr,k-lrrnbu
sesudoh iru. " ltukah bukti bahwa kamu hanya berirnan kepada Fnsditurunkan
kepada kamu? " Adalah kamu orangorongyong anfuya. "(uitrngayat92). Yaitu
menganiaya dirimu sendiri, karena kamu dibebaskan dari tirdasan Fir'aun yang
menyembah berhala, oleh Allah Yang Maha Tunggal, padahal kamu sembah
lagi berhala anak-lembu setelah kamu d[selarrntkan. ltulah satu aniagp besar
terhadap diri sendiri.

" Dan (ingatlah) tatkala Kami ambil prjonjbn kamu, &n Kolrri angkatkan
gunung di otos kamu. Lalu Kami funrrnlrpin: Ambilkrh ap 31ang Kami
datargkan kewda kamu dengan su4gguh-sunggrrh fun dergarkanlah."
(panskal ayat 93).

Dengarkanlah segala ajaran yang disampaikan kepada kamu &ngan per-
antaraan Rasul Kami Musa dan Harun. Tetapi apa sambutan kamu atas
perjanjian itu, perjanjian yang sampai mengancam kamu akan rnenghimpitmu
dengan gunung? "Mereka berkata: Telah lrormi &nsarlcan funkomi durhokai."
Begitulah sambutan kamu atas perjanjian dan perintah Tuhan- Meskipun mulut
tidak berkata begitu, tetapi perbuatanmu rnenjawab begitu. Pengaruhapayang
telah nrasuk ke dalam hatimu sehingga sampai kamu berani rnendurhakai
sampai sedemikian rupa? Sebabnya ialah:'Dan menytelusrphh ke dalam hati
mereka anak-lembu itu lontaran kekafiran nrereka." Artinya pengaruh pe-
nyembahan kepada berhala anaklembu itu sr.rdah sangat rneresap ke dalam
hati mereka, sehingga walaupun tehh diancam akan dihimpit gunung, ualau-
pun telah diperintah supaya setia kepada hukum Taurat dengan sungguh-
sungguh, namun pengaruh anaklembu itu belum lagi kikis dari dalam hatinya.
"Kotakanlah" - wahai Utusan Kami - "Ahrgkah buruknya apa wng
disuruhkan oleh iman kamu itu, kalau nrlnungkamu berirnon."(ujung ayat
e3).

Kalau memang kamu beriman kepada syariat yang diturunkan kepada
Musa, padahal terbukti ancaman runtuh gunung tidak rnerubah perangaimu
dan perintah memegang Taurat sungguh-sungguh dengan nyata-nyata kamu
durhakai, memang amat buruklah pensaruh dari apa yang kamu katakan
beriman itu.

Tadi mereka menganggap Bani lsrail adalah kaum yang diistirneuakan
Allah. Di akhirat merekapun akan mendapat tempat yang lebih mulia daripada
tempat segala bangsa dan kaum di seluruh dunia. Mereka adalah kaum yang
handal, dipilih Tuhan buat melebihi segala banssa di dunia dan di akhirat. Kalau
mernang demikian keyakinan kamu: "Katakanlah"- Wahai Utusan Kami -"Jiko memang untuk kamu negeri akhimt itu, di sisi Alhh sudoh ditentukan,
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ffuk ada bqgl' orongorang hin, nrrrlro cobalah minta moti itu; iika komu
ttlrr,ltrr1g orong<rrong yang furlrrr." (ayat 9[).

Kar€na orang larrg sudah pkin bahwa dia telah disediakan tempat yang
mulia di akhirat, melebihi s€sah rmnusia di dunia ini, apalah artinya dunia.
Bukankah orang lain takut rrrcnghadap'i rnaut karena keyakinan itu. Keberanian
npnghadapi rnaut adalah bukti 1ang terang atas adanya keyakinan itu.

Sebelum rnereka rnenjawab, sudah nyata akan jawabnya. Mereka tidak
berani rnerrghadapi rnaut.

'Sekofi-koli mereka tkhk alron meminta mati." (pangkal ayat 95). Men-
dengar sebutan rnati saja rnereka sudah takut. Mengapa demikian? "Tersebab
apa wrg telah difuhului oleh tanEan mereka." Artinya, dosa sudah terlalu
barunk diperbmt di dunia ini dan hatisangat lekat kepada dunia. sebab itu
timbullalr takut rnereka kepada rnati. "Don Allali Maha Mengetahui akon
orarrg<lrong ynrg, zalim-" (uiung ayat 95). Allah Maha Mengetahui akan gerak-

gerik orargorang yang berlaku aniaya dengan melanggar segala perintah yang

ditentukan Tuhan.
Inipun dapatlah mmiadi i'tibar bagi kita bagaimana suasana dan perbedaan

serrnngt Bani Israil &ngan kaum Muslimin di masa itu. Muhajirinnya dan
Anstnmya. Muhajirin dan Anstnr yakin akan kebenaran agama mereka.
Mereka yakin bahura syariat yang mereka anut ini adalah benar. Dan mereka
berani rnernpertahankannya &ngan jiwa-raga mereka. Semuanya bersedia
rrnti untuk itu. Mereka berani! Sebab rnati bagi mereka adalah syahid. Yaitu
kesaksian atas adaqra kebenaranTuhan. Bukan karena mereka merasa bahwa
kahu telah rnengakui lslam dmgan sendirinya mereka mendapat tempat di
akhirat kelak. Malahan di akhir Surat ali Imran kelak akan berjumpa p€r-

mohonan orang Mu'min agar rrpreka diberi tempat istimewa di sisi Allah di
akhirat. Tetapi Tuhan dengar terang-terang menyampaikan jawaban bahwa
tenrpat istirrrcuradi sisi Allah titaklahakandiberikan kalau mereka belum berani
rnen&rita disakiti pada iahnKu, diusir dari rumahtangga dan kampung-hala-
rnan karena rnenegakkan cita agarna. Berani berperang, membunuh dan
terbunuh.*

Kesediaan rnati karern irnan adalah uiian yang penting bagi seorang yang

rrrcngku dirinya mu'min. Sebasai kata ahli:

a,Y)t1'1t|Jii
"Mati fuIah bukti cinta yanrg *jati."

'Don sesungguhnya alroln engl<au dopti mereka ituloh yong seloba-loba
monusir terffip hdw." (panskal ayat 96). Meskipun mereka mengaku

* Lihat Surat ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 195.
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berirnan kepada Kitab Wahyu yang diturunkan Tuhan. "Danlebihdariorang-
orang Wng musyrikin. " Orang-orang yang musyrikin menyembah berhala lebih
berani nrempertahankan berhala mereka, walaupun pendirian itu tidak benar.
Sebab mereka yakin pula bahwa dengan runtuhnya berhala itu artinya ialah
keruntuhan bagi kemegahan mereka dan nenek-moyang mereka. Tetapi Bani
Israilyang mereka pertahankan apa? Yang mereka tuju apa? Yangmereka tuju
ialah kemegahan hidup, mengumpul harta-benda sebanyak-banyaknya, walau-
pun dengan menternakkan uang (riba). Menguasai ekonomi setempat dan
memeras keringat orang yang lemah. Oleh sebab itu maka: "lngin setiap orang
dari mereka jikalau diberi umur seribu tohun." Oleh karena terikatnya hati
kepada dunia, tidak lagiingat kepada mati. Meskipun lidah tidak mengatakan
ingin hidup seribu tahun, tetapi kesan dari sikap dan perbuatan menunjukkan
demikian. Karena mengejar kegagahan dunia, persediaan untuk akhirat tidak
mereka acuhkan. Maka untuk menghindarkan penyakit sepertiyang menimpa
jiwa Bani Israil itu, Nabi s.a.w. bersabda:

\"Li,6,k --rilw :-stu i:v't' x* v

Beramallah untuk duniomu seakan-akan kamu akon hidup untuk selama-
nw.

Dan beramallah untuk akhiratmu seokon-okon engkau akan meningal
besok.

Tetapi ada juga orang berpendapat bahwa kerakusan orang Yahudi,
mencari kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga mengesankan ingin hidup
seribu tahun, adalah karena didalam Kitab Taurat sendiritidak dibentangkan
halakhirat. Pada hemat kita, meskipun dalam Kitab Taurat yang sekarang itu
memang tidak disinggung banyak dari hal hidup sesudah mati, namun dalam
hati sanubari manusia yang beriman, mesti juga ada kesan tentang akhirat.
Pelajaran Budha pun tidak banyak menyinggung soal akhirat, tetapi kaum
pemeluk Budha tidak serakus orang Yahudi akan harta. Keduanya itu kita
hitung ialah pada umumnya: "Padahal tidaklah akan menunda-nundanya
dari azab panjang umur itu." Penundaan mati, perpanjangan umur tidak-
lah akan dapat menunda dari azab. Betapapun panjangnya umur, namun
akhirnya mesti mati. Janganlah disebut sebagai kata yang tinggi, yaitu seribu
tahun, sedangkan sehingga usia seratus tahun sajapun jasmani telah mulai
lemah dan rohani telah mulai tidak berdaya, dan akhirnya matijuga. Bertambah
panjang umur, kalau tidak ada amal, artinya hanya menambah banyak jumlah
dosa yang akan diperkirakan di hadapan Tuhan saja.

Tepatlah apa yang diungkapkan oleh penyair lndonesia yang terkenalal-
marhum Khairil Anwar bahwa: "Hidup hanyalah menunda kekalahan." Namun
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kekalahan pasti datang. "Dan Allah adalah Maha Melihat aw yong mereka
kerjakan." (ujung ayat 95).

Ke manapun akan meqyembunyikan diri, teropong penglihatan Tuhan
tidak lepas dari diri mereka. Dan semuanya kelak akan diperhitungkan di
hadapan hadhrat Allah dengan seksama. Kebohongan, iman yang pura-pura,
kerakusan kepada dunia, membanggakan diri tetapi takut mati, semuanya itu
adalah keruntuhan jiwa yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan
Tuhan.

(97) Katakanlah: Barangsiapa yang jadi
musuh dari Jibril, maka se-
sungguhnya dia itu telah me-
nurunkannya ke dalam hati eng-
kau dengan izin Allah, menyetujui
apa yang ada di hadapannya dan
petunjuk dan khabar gembira bagi
orang-orang yang beriman.

(98) Katakanlah: Barangsiapa yang jadi
musuh dari Allah dan Malaikat-
malaikatNya, dan Rasul-rasulNya,
dan Jibril dan Mikail, maka se-

sungguhnya Allah adalah musuh
dari orang-orang yang kafir.

(99) Dan sesungguhnya telah Kami
turunkan kepada engkau akan
ayat-ayat yang jelas-jelas. Dan
tidaklah kafir kepadanya melain-
kan orang-orang yang fasik.

(100) Dan apakah tiap-tiap kalimereka
membuat perjanjian dilenyapkan
(saja) oleh segolongan dari me-
reka? Bahkan terbanyak di
antara mereka tidaklah percaya.
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(101) Dan tatkala telah datang kepada
mereka seorang Rasul dari sisi
Allah, menyetujui apa yang ada
serta mereka, telah melempar-
kan segolongan dari mereka
yang diberi Kitab itu akan Kitab
Allah ke belakang mereka, s€-
olah-olah mereka tidak menge-
tahui.
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"Katokanlah: Barangsiop yr:,ng jodri musuh dari Jbril, moko sesungguh-

nya dia itu telah menurunkannya ke dahlm tuti engkau dengan izin Allah."
(pangkal ayat 97). Ayat ini lanjutan dari tempelak-tempelak Tuhan yarg ter-
dahulu. Mereka tadi mengatakan bahwa rnereka hanp mau percala kepada
Kitab yang diturunkan kepada mereka saia dan tidak rnau percaya kepada
Kitab yang turun di belakang itu. Menurut satu riwayat Srang bertemu di dalam
kitab-kitab tafsir, salah satu sebabnya ialah setelah salah seorang pemuka
mereka bernama Abdullah bin Shuriya pemah bertanya kepada Nabi s.a.w.
Malaikat yang mana yang menurunkan alQuran kepada Muhamrnad s-a-w. itu.
Rasulullah menjawab bahwa yang membauanya dari Tuhan ialah Malaikat
Jibril. Terus dengan serta-merta AMullah bin Shuriya itu berkata bahwa
mereka tidak mau percaya al-Quran ialah karena Jibril itu yang membau,anya
kepada Nabi. Coba kalau Malaikat Mikail yang membawa, barangkali mereka
bisa iman. Kami orang Bani Israil, musuh &ngan Jibril. Ketika ditanyakan apa
sebab Jibril mereka musuhi, dia menjaurab karena Jibril itulah yang dahulu
pemah menyampaikan bahwa Baitul Maqdis satu waktu kelak akan hancur-
Dan memang hancurlah Baitul Maqdis. Ini jaruab AMullah bin Shuriya.

Hancurnya Baitul Maqdis ialah setelah negeri Israel diserang dan dihancur-
kan oleh Bukhtunashr (Nabukadneshar) Rah Babil, dan orang-orang Yahudi
ditawan dan dibawa ke negeri Babil beribu-ribu orang banyakny"a.

Dan satu riwayat lagi, pada suatu hari Unnr bin Khathab masuk ke dalam
salah satu Madrasah Yahudi. Ketika bercakap<akap tersebutlah oleh beliau
Jibril. Serta-merta pula Yahudi yang rnenyambutnya di situ berkata bahtra Jibril
itu musuh kami. Sebab dia banyak sekali membuka rahasia-rahasia kami
kepada Muhammad. Itulah Malaikat yang banyak sekali rnerusak dan rnem-
bawa azab. Lain dengan Mikail; itulah Malaikat yang rnemba'wa kesuburan dan
damai.

Meskipun kedua sebab turun ayat ini tersebut dalam kitab-kitab tafsir dan
hati kita kurang mantap menerirnanya, terutarna riunyat yang kedtn, namun
suatu hal adalah nyata, yaitu bahura rnereka tidak senang kepada Jibril;
mengapa masih saja membawa wahyu yang baru lagi, padahalTaurat sudah
cukup. Mengapa datang lagi kepada seorang Nabi yang bukan Bani israil,
sehingga martabat Bani Israil menjadidirerdahkan, sebab sudah ada pula Nabi
lain dari bangsa lain, yaitu bangsa Arab. Tetapi dengan ayat ini faham yang amat
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dangkal itu dibantah. Apa sangkut-paut Jibril maka dia dimusuhi? Bukankah dia
hanya utusan? Bukan dari kehendaknya sendiri. Dia hanya menyampaikan
wahyu dari Alhh, dengan izin Allah ke dalam hati M uhammad.'Meny e t uj ui apa
yclry ada di lndapnnyo." Pokok isi al-Quran itu tidak berselidh, bahkan
bersetuiu dengan isi Kitab Taurat, yaitu menegakkan Tauhid kepada Allah
Subharnhu wa Ta'ala -"Dqr ptunjuk dan khabar gembira bagi orang-orong

. wryt berintan." (uiung ayal 971 -

Kamu musuhi Jibril lantaran dia membawa wahyu al-Quran kepada Mu-
hamrnad, padahal isi al-Quran tidak bertentangan dengan isi Taurat kamu.
Kalau bertentangan patutlah dia kamu musuhi. Dan bagi orang yang beriman,
al-Quran itu telah menjadi petunjuk dan membawa khabar yang gembira bagi
rnereka, bahura iman dan amal shalih yang mereka perbuat akan memberikan
bagi mereka hidup yang bahagia di akhirat kelak. Apa kesalahan Jibrilmaka dia
dimusuhr?

Maka pada ayat yang selanjutnya Tuhan bertindak membela UtusanNya
baik utusan yang berupa Malaikat ataupun yang berupa manusia:

"Kotakanhh: furangsiap WB jadi musuh dari Allah don malaikat-
moloikatNya, don Rosul-rosuAlyo, don J ibril dan Mikoil, moko sesun Eguhnyo
Alloh odalah musuh furi orarg-orong yang kofir." (ayat 98).

Meskipun mereka hanya menyebut memusuhi Jibril, berarti mereka me-

musuhi Allah. Barangsiapa rnemusuhi Rasul Allah, baik Muhammad atau

barangrnana Rasul yang lain, berarti rnereka memusuhi Allah. Demikian iuga
terhadap Jibril khusus, atau Mikail, yang di ayat ini disebut Mikala. Meskipun
mulut mereka tidak menyebut rnernusuhi Allah, namun dengan demikian
rnereka telah memusuhi Allah. Sebab itu Tuhan mendahulukan bahwa si

pemusuh itu terlebih dahulu adalah memusuhi Allah. Kalau telah ada yang

rnernandang musuh kepada Jibril, sebab dia yang membawa wahyu al-Quran,
tentu akan ada pula kelak yang rnemusuhi Mikala atau Mikail, kalau terlambat
datang musim hujan atau ladang kurang menghasilkan buah. Padahal baik
Rasul-rasul bangsa manusia, atau Rasul-rasul bangsa Malaikat, satupun tidak
ada yang memegang kuasa. Mereka hanya suruhan. Tanggungiawab adalah
pada Allah setnua dan mutlak. Dan akhimya dengan tegas Tuhan menyatakan
permusuhan yang dihadapkan oleh orang kafir kepada Malaikat-malaikat dan
Rasul-rasul itu adalah nyata rnenentang Allah. Sebab itu Allah pun memusuhi
pula kepada orang-orang yang kafir itu. Maka kalau terjadi pertentangan
dengan Allah, siapa yans kalah?

'Dan sesunggnrhryp t&h K@ni turunlan kepda engkau akan oyat'qyat
y@s jebsli(fu.'(pangkal a!,at 99). Ayat-ayat itu ialah perintah, suruhan dan
larangan dan peraturan dan pertananngan, dan aiakan buat berfikir. Sernuanya
diturunlon d€ngan ielas dan deltgatt keterangan yang cukup, tidak ada yang

nendatangkan ragu. Kalau orang sudi berfikir dan mempergunakan akal,
pastilatr alQuran itu diterinarrya dengan baik . "Da n tidaklah kafir kewdanlo.
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melainkan orang-orang yong fosik." (ujung ayat 99). Orang yang fasik, yang
keluar daripada ialan yang benar, orang yang telah sakit jiwanya, sebagaimana
syair dari Bukhari:

* )-+u,rA,G'#J'({*it
,*1 Jr\3\bJi&;

Kadong-kadang mata melar.uon motahari, karena dio ditimpa penyakit
belas ftamad atou trachom).
Dan mulut menentang manbnyo air kareno ditimpa demam.

Sehingga keterangan betapapunjelasnya, tidak mau masuk lagike dalam
jiwa, karena diri telah dipenuhi oleh kefasikan, kejahatan dan kedurjanaan.

Segala helah dan dalih yang mereka pakai sehingga sampai memusuhi
Malaikat segala, lain tidak mernanglah karena jiwa telah mendurhaka. Karena
kedurhakaan itu akan macam-macam saja jawab mereka yang tidak masuk akal
yang remeh dan yang bisa dipatahkan oleh orang yang berakal sihat. Sebab itu
selanjutnya Tuhan bersabda:

"Apakah tiap tiap kali mereka membuat perjanjian, dilenyapkan (saja)
oleh segolongon dari mereka? Bahkon yang terbanyak di antara mereka
tidaklah percaya." (ayat 100).

Inilah satu ayat tempelak yang jitu. Berkali-kalimereka telah memperbuat
perjanjian dengan Allah, dengan perantaraan RasulAllah Musa a.s., pemimpin
mereka sendiri, dan tertulis bunyi perianjian itu di dalam Kitab yang mereka
pegang setia; maka berkali-kali pula mereka mungkiri perjanjian itu, meskipun
mereka mengatakan bersedia memegang Hukum Taurat. Sekarang datang
Utusan Tuhan yang baru; isi seruannya adalah memperkuat yang dahulu itu.
Maka apakah akan berulang lagi laku yang lama? Diperbuat janji yang baru, lalu
segolongan memungkirinya lagi dan melemparkan saja janji itu, sebagai kata
ahli-ahli siasat kita sekarang "janji di atas kertas?" Yang segolongan membuat
janji untuk dimungkiri, dan bagian yang terbesar tidak mau berjanji, karena
tidak percaya.

Sikap tidak mau percaya ini dijelaskan lagi pada ayat selanjutnya: 'Don
tatkala teloh datang kepada mereka seorongRosul di sisiAlloh. "(pangkal ayat
101). Yaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang diturunkan kepadanya wahyu, "me-
nyetujw qo yang ada serta mereko", sama-sama berisi ajaran Tauhid, meng-
hormati ibtr-bapa, melarang berzina dan mencuri, mengasihi sesama manusia,
menyuruh mengasihi keluarga, anak-yatim dan fakir-miskin, menyuruh berlaku
baik kepada sesama manusia dan memperkuat ibadat sembahyang dan ber-
zakat. "Telah melemparkan sqgolongon dari mereko yang diberi kitab itu."
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Yaitu mereka yang telah diberi Kitab Taurat itu, " akanKitab Allah ke belakans
mereka." Y aitu alQuran "Sqlah-oloh mereka tidak mengetohur'. " (uiung ayat
r01).

Seolaholah tidak mau tahu, atau seolah-olah mereka memandarg bahwa
apa yang bemama al-Quran itu tidak ada dan apa yang bemama RasulAllah
atau Nabi Allah itu tidak ada. Yang ada hanya orang-orang Arab dan yang

bemama Muhammad, adalah Arab biasa.
Inilah satu kekafiran yang memang sudah sengaja membeku: "Kami tidak

mau tahu! Habis perkara. Kalian mau apa?"

251

(102) Dan mereka ikut apa yang diceri-
terakan oleh syaitan-syaitan ten-
tang Kerajaan Sulaiman, padahal
tidaklah kafir Sulaiman, akan te-
tapi syaitan-syaitan itulah yang
kafir. Mereka ajarkan kepada
manusia sihir, dan apa yang di-
turunkan kepada kedua Malak di
Babil, Harut dan Marut. Padahal
mereka berdua tidak mengajar-
kan seseorang melainkan sesu-
dah keduanya berkata: Kami
tidak lain hanyalah suatu perco-
baan, maka janganlah kamu ka-
fir! Tetapi mereka pelajari dari
keduanya apa yang menceraikan
di antara seseorang dengan iste-
rinya. Dan tidaklah mereka
dapat membahayakan seseorang
dengan dia, melainkan dengan
izin Allah. Dan mereka pelajari
apa yang memberimudharat ke-
pada mereka dan tidak memberi
manfaat kepada mereka. Danse-
sungguhnya merekapun telah
tahu bahwa orang yangmembeli
nya tidaklah ada untuk mereka
bagian di akhirat. Dan amatlah
buruknya suatu harga yang de-
ngan itu mereka menjualdirime-
reka, jikalau mereka tahu.

(103) Padahal jikalau sekiranya mere-
ka beriman dan bertakwa, se-
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sungguhnya pahala dari sisi
Allahhh yang lebih baik; jikalau
adalah mereka mengetahui.

(lOa) Wahai orang-orang yang ber-
irnan! Janganlah kamu berkata
Raina, tetapi katakanlah Un-
zhuma, dan dengarkanlah. Dan
bagi orang-orang yang kafir ada-
lah siksaan yang pedih.

Talsir Al-Azhor (Juzu' 1)
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Tersebut di dalam Perjanjian Lama, dalam "Kitab Raja-raja I", Fasal 11 dari
ayat 1 sampai 10, bahwa Nabi kita Sulairnan alaihis salam di hari tuanya telah

-ery"-bah berhala, untuk rnenuruti kehendak isteri'isteri baginda yang ba-
nyak itu. Di situlah tersebut bahwa isteri baginda Sulaiman 700 dan gundiknva
300. Dikatakan pada ayat 3 bahwa segala isterinya itu menyesatkan baginda.
Sehinga baginda dirikan beberapa rumah penyembahan berhala, dan turut
baginda pergi menyembah berhala itu, sehingga Tuhan Allah murka kepada-
nyi, dan menyatakan bahwa setelah dia mangkat Kerajaannya akan mundur,
tidak semegah di zaman ayahnya Nabi Daud lagi. "Kitab raja-raja" yang

menuliskan ceritera Nabi Sulaiman murtad itu menurut kepercayaan orang
Yahudi adalah termasuk dalam gabungan Kitab Taurat juga. Dengan demikian
orang Yahudipun percaya bahwa Nabi Sulaiman telah kafir. Inilah yang diban-
tah keras oleh ayat ini.

'Dan mereka ikut apa yang diceriterakan oleh syaitan-qtaitan tentang
Kerajaan Suloimon, padahol tidaklah kafir Sulaiman, akon tetapi qtaitan'
syaitan itulah yang kafir." (uiung ayat 102).

Siapakah syaitan-syaitan itu? Bukan saia iblis halus yang syaitan, manusia
kasar itupun kalau telah membuat berbagai ragam dusta, terutama terhadap
kesucian Nabi Allah, adalah syaitan pula. Mereka itulah yang syaitan dan
mereka itulah yang kafir. Selain dari menuduh bahwa NabiSulaiman dihari
tuanya telah murtad, meninggalkan Allah dan menyembah dewa'dara dan
berhala-berhala, karena tertarik oleh isteri-isterinya. Mereka katakan pula

bahwa Nabi Sulaiman itu banyak sihimya. Kerajaan dipelihara atas kekuatan
sihin 'Mereka ajarkan kewda monusio sihir, don aw yang diturunkan
kepaco kdua Malak di Babil, Harut danMarut. "Syaitan-syaitan itu juga, yaitu
manusiamanusia syaitan mengajarkan sihir kepada orang dan mengatakan
pula bahua sihir itu adalah pusaka dari NabiSulaiman. NabiSulaimanmenyim-
pan berbagai ragam sihir di bawah MahligaiKerajaannya. Inilah ceritera syaitan-
syaitan pembuat bohong yang diterima mereka turun-temurun, sampai me-
nuduh Nabi Sulaiman telah murtad. Dicantumkan pula dalam Kitab yang
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dinamai pula Taurat. Ceritera yang tidak masuk akal terhadap seorang Nabi
Allah ini diikuti puh oleh Bani Israildi zarnan Rasulullah s.a.w., bahkan mereka
ceriterakan pula kepada orang Islam yang ada masa itu. Tidak! -kataTuhan-
Sulaiman tidak kafir. Yang kafir ialah syaitan'syaitan itu. Sebab itu apa yang

dicatat dalam "Kitab" yang dikatakan suci itu, bukanlah wahyu llahi, melainkan
wahyu syaitan. Di samping mengajarkan sihir tersebut pula ceritera tentang dua
orang Malak di negeri Babil, namanya yang seorang Harut dan yang seorang lagi

Marut.
Di dalam Qiraat yang umum bagi al'Quran disebut molokaini tetapi ada lagi

Qiraat lbnu Abbas dan Abu Aswad dan lain, yaitu Molilcoini; yang pertama

molak, artinya Malaikat. Yang kedua Malik, artinya raja' Jadi menurut yang
pertama, keduanya itu adalah Malaikat adanya.

Ada ahli tafsir menuruti bunyi Qiraat yang pertamaMalakaini, dua orang
Malaikat, menafsirkan bahwa memang dua Malaikat turun dari langit buat
membawa fitnah, tetapi mereka peringatkan kepada setiap orang yang hendak
datang belaiar sihir kepada mereka, bahwa kalau kamiajarkan sihir ini jangan

kamu pakai untuk yang buruk, sebab kami ini datang hanya sernata'mata
sebagai percobaan atau ujian bagi kamu. Itulah yang disebut di lanjutan ayat:

"Padahal mereka berdua tidaklah merqaiar seorong meloinkgn sesudoh
kduanya berkata: Kami ini tidak lain hanyalah suatu percobon, nnka
jcrnsclnlah kamu kafir. Tetapi mereka pelaiari donpada kduanya awyong
menceraikan di antara ses@rong dengan istennya."

Walaupun banyak ahli tafsir memakai tafsir ini, atau penafsir-penafsir
yang kemudian ikut menialin ceritera tafsir ini dengan tidak memakai
timbangannya sendiri, namun kita tidaklah puas dengan tafsir begini. Dua
Malaikat turun dari langit. Sengaja mengajarkan sihir kepada orang. Kepada
tiap orang yang belajar mereka katakan bahwa mereka datang hanyalah

sebagai fitnah, percobaan atau ujian Tuhan bagimereka. Kemudian diajarkan-

nya juga sihir itu. Yakni sihir yang berbahaya, yaitu ilmu bagairnana supaya

suami-isteri berkasih-kasihan bercerai karena pengaruh ilmu itu. Cobalah
saudara-saudara fikirkan! Cara mengajarkan sihir demikian itu bukanlah kayak
perbuatan Malaikat, tetapi perbuatan penipu, tentu maksud Malakaini, dua
Malaikat di sini adalah lain. Ahliahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ada dua
orang yang dipandang orang sebagai orang shalih di negeriBabilitu, namanya

Harut dan Marut, sehingga lantaran terkenal shalihnya disebut orang mereka
malaikat. Sebagai pendusta'pendusta digelari syaitan-syaitan.

Menurut ahli tafsir yang berpendapat begini, kedua orang itu, Harut dan
Marut, karena dia orang baik-baik sampai dikatakan orang seperti malaikat.
Macam-macam ilmu yang mereka ajarkan. Ada juga yang meminta diajarkan
sihir, merekapun tahu ilmu itu, tetapi siapa yang hendak belaiar diberinya
nasihat terlebih dahulu, supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang
belajar itu berjanji di hadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada
yang buruk, tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya itu, mereka
pergunakanlah kepada yang buruk, sehingga dapat menceraikan suami dengan
isterinya. Ada lagi ahli tafsir menceriterakan bahwa tiap orang yang akan
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belajar, disuruhnya dahulu pergi buang air-kecil. Setelah orang itu kembali, Ialu
ditanyai oleh Harut dan Marut itu, adakah yang keluar? Kalau hanya air-
kencing saia yang keluar, belumlah mereka mau mengajar. Tetapi setelah ada
yang mengatakan ada sesuatu yang keluar dari farajnya, langsung terbang
ke langit, barulah orang itu diajarkan. Karena iman orang itu telah keluar dari
dalam dirinya, karena yang terbang itu ialah imannya. Maka kafirlah dia dan
bisalah masuk pelajaran sihir kepadanya.

Ada pula satu riwayat lain yang lebih dahsyat. Dalam memberikan riwayat
ini dibawa-bawa pula nama sahabat Rasulullah s.a.w. yang shalih, yaitu Sayidina
AMullah bin Umar. Kononnya malaikat-malaikat di Iangit mengomel-ngomel
mengapa terlalu banyak anak Adam yang durhaka kepada Tuhan. Lalu Tuhan
menjawab: "Kalau kamu sekalian bertempat ditempat anak Adam itu, kamu-
pun akan mendurhakai Aku." Malaikat menjawab: "Bagaimana kami akan
durhaka, padahal kami siang dan malam hanya bertasbih memuji Engkau dan
mensucikan Engkau." Tuhan menjawab: "Sekarang cobalah pilih dua di antara
kamu dan suruhlah mereka keduanya pergi ke dunia. Supaya kamu ketahui
betapa sulitnya kedudukan anak Adam itu didunia." Maka dipilih dua diantara
Malaikat-malaikat itu, yaitu Harut dan Marut, diutus ke dunia. Rupanya se-
sampaidi dunia, benar saja mereka kena uji dengan ujian yang hebat. Mereka
bertemu dengan seorang perempuan yang amat cantik. Merekapun jatuh hati
dan timbul syahwat. Sehingga merekapun berbuat zinalah dengan perempuan
itu dan telah mulai pula meminum minuman keras. Maka murkalah Tuhan
kepada kedua Malaikat itu. Mereka disuruh memilih azab duniakah yang akan
mereka terima atau azab akhirat. Mereka pilihlah azab dunia, biar sampai
kiamat. Maka diazab Tuhanlah kedua Malaikat itu, tergantung sekarang ini di
antara langit dan bumi. Adapun perempuan yang telah menyebabkan mereka
jatuh itu namanya Zuhrah, dikutuk Tuhan berganti menjadi bintang. Maka
terbanglah dia ke langit sebelah Timur. Itulah dia bintang Zuhrah yang terbit
pagi itu (Bintang Timur).

Setengah ahli tafsir, sebagai as-Sayuthi dalam ad-DurrulManfsur menya-
linkan juga riwayat ini dengan tidak ada syarah (komentar) apa-apa. lbnu Katsir
menyalinkan juga sebagian. Tetapi penafsir al-Qurthubi membantah keras
riwayat ini, mengatakan tidak mungkin riwayat inidarisahabat yang mulia, Ibnu
Umar. Setelah diselidikibertemu lagisumber berita, yaitu dariKa'ab al-Ahbar
lagi, Pendeta Yahudi yang masuk Islam itu, yang dalam kehidupannya sehari-
hari adalah seorang Islam yang shalih. Tetapi dia suka sekali mendongeng-
dongeng seperti ini. Dialah sumber dari banyak penafsiran yang dinamai
Israiliyat.

Ibnu Katsir meskipun menyalinnya, namun dia dengan tegas menolak ini
semua. Kata beliau: "Kesimpulannya ialah bahwa semuanya inikembalikepada
ceritera-ceritera Bani Israil, sebab tidak ada dariHadis yang marfu' dan shahih
yang ada rantai hubungannya dengan Nabi kita os-Shodiq ol-Mashduq (yang
benar lagi dibenarkan), lagi Mo'shum, yang apabila beliau bercakap tidaklah
keluar dari kehendaknya sendiri. Dalam al-Quran kisah itu nyata, tidak panjang
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lebar seperti itu. Dan kita hanya beriman kepada yang tersebut dalam al-Quran,
menurut apa yang dikehendaki Allah." Demikian lbnu Katsir'

Orang Islam yang bebas berfikir, yang semata-mata berpegangkepada al'

Quran dan Hadis yang shahih, tidaklah tertarik mempercayai ceritera ini. Ini

adalah ceritera yang dikarang-karangkan saja oleh orang Yahudi. Campur-
aduk di antara dongeng-dongeng Yunani Kuno, yang mengatakan bahwa

bintang Seroja, atau bintang Tsuraiya yang oleh orang Yunani dinamai bintang
Venus. Bintang Venus menurut Mithologi orang Yunani, adalah Derrua dari
Kecantikan. Patung Venus Milo yang telah hilang tangannya, di zaman seka'
rang tersimpan di museum kota Paris. Dongeng Harut dan Marut dengan

bintang Zuhrah, atau Tsuraiya sebagai jelmaan dari perempuan cantik yang

dikatakan berbuat jahat dengan kedua malaikat itu ada terdapat dalam Talmud,
dalam'kitab Madrasa Yadkut Fasal33.lnilahyangdisalin begitu sajaolehorang-
orang Islam yang ketagihan dongeng, mereka masukkan ke dalam Tafsir al-

Quran. Ar-Razi menegaskan dalam tafsirnya bahwa kisah iniadalah dongeng
yang tak dapat diterima akal.

Keterangan yang kalut tentang Harut dan Marut ini banyak. Rupanya
seketika al-Quran membantah dongeng syaitan-syaitan tentang Kerajaan Nabi
Sulaiman, telah timbullagi dongeng lain yang tidak kurang lucunya.

Tetapipenafsir lbnu Jarir at-Thabari menafsirkan WamaUnzila. (Dan apa
yang diturunkan kepada dua Malak); huruf Mo mempunyai dua arti. Kadang-

kadang Mo artinya apa, dan kadangkadang artinya flidok. Maka menurut
penafsiran beliau ialah: "Dan tidaklah diturunkan kepada kedua Malak Harut
don Marut." Sebagai lanjutan dari kata "dan tidaklah kat'ir Sulaimon, " sebagai
membantah ceritera syaitan yang diikut-ikut oleh orang Yahudi itu, dan tidak
pula ada yang diturunkan kepada kedua Malak Harut dan Marut dinegeriBabil
itu. Sebab selain dari mereka yang mengikut ceritera syaitan-syaitan bahwa di
negeri Babil ada dua orang Malak, diturunkan kepada keduanya ilham tentang
sihir. Maka tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir, dan tidaklah mereka
berdua memberi orang nasihat terlebih dahulu, karena mereka datang adalah

sebagai percobaan belaka, supaya mereka jangan kafir. Samasekali itu tidak
ada! Demikian tafsir lbnu Jarir. Samasekali itu hanya ceritera syaitan-syaitan
penipu yang mereka ikut-ikut saja.

Dari kesimpulan ayat ini maka teranglah bahwa selain ikut menuduhNabi
Sulaiman telah kafir, dan menuduh beliau banyak sihir, demikian juga dua

Malak guru sihir di negeri Babil, selain dari soal-saol itu, di Madinah di waktu itu
orang-orang Yahudi iuga banyak yang asyik dengan sihir. Tetapi siapa yang

dapat terpengaruh oleh sihir? Ialah orang yang lemah jiwanya, atau yang

p€rcaya bahwa ada lagi sesuatu yang memberi mudharat di luar kehendak
Allah. Sebab itu maka tersebutlah di lanjutan ayat dengan tegas: 'Don f idaklah
mereka dapat membahayakan ses@rong dengan dio, melainkan dengan bin
Allah." Artinya orang yang tidak diperlindungi Allah iualah yang dapat kena

sihir. Yaitu orang-orang yang terlebih dahulu jiwanyatelah lemah."Danmereka
petajari apa yang memberi mudharot kepado mereka, dan tidak memberi
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manlaat kepada mereka."Disinilah dibukakejahatanbelajarsihir. Belajarsihir
tidak ada dengan maksud baik, melainkan akan membawa bahayasafabagidiri
yang mempelajarinya. Sebab segala sihir ialah hendak menganiaya orang lain,
atau hendak menentang peraturan Allah yang telah berlaku atas alam; hendak
menceraikan orang dengan bininya (kebenci). Hendak menawan hatiseorang
perempuan (pekasih). Hendak menuju menganiaya orang lain, sebagaigayung,
tinggam, teluh, tuju, pitunduk dan sebagainya. Makbul permintaan yang jahat
itu atau tidak makbul, namun tukang sihir tidak ada yang selamat hidupnya,
sebab dasar niatnya telah jahat.

Benar juga sebagian dongeng ahli tafsir itu, yaitu terbang iman dari dalam
diri terlebih dahulu, baru ilmu sihir itu bisa masuk. "Dan sesungguhnyo
merekapun telah tahu bahwa orang yang membelinya tidoklah ada untuk
mereko bagian di akhirat." Sebab di atas dunia mereka telah rnenyediakan
hidup untuk menganiaya orang lain, niscaya di akhirat bagian mereka tidak lain
dari neraka. Oleh sebab itu di dalam Hadis yang shahih tersebut saMa
Rasulullah s.a.w. bahwa sihir adalah salah satu dari tujuh dosa besar: 1. Syirik. 2.
Mendurhaka ibu dan bapa. 3. Mempercayai tukang tenung. 4. Berzina. 5.
Bersumpah palsu. 6. Sihir.dan 7. Lari dari medan perang. - "Dan amatlah
buruknya wtu harga yarg dengan itu mereka menjual diri mereka, jikalau
mereka tahu." (ujung ayat 102).

Niscaya teranglah betapa hinanya menjual diri mereka. Mereka telah
menjual dan mereka pertukarkan dengan sihir. Tegasnya mereka beli sihir,
bukan dengan uang, tetapi dengan iman. Mereka sangka mereka mendapat
laba karena mengetahui sihir, padahal kerugianlah yang didapat. Tetapi mereka
tidak tahu itu, yang membawa mereka sengsara. Lantaran hati telah busuk,
mukapun selalu keruh dan kesat. Bayangan hati dicerminkan oleh muka.

" P adahal jikolau sekiranya mereka beriman dan bertakwa,sesungguhnyo
pahala dari sisi Allahlah yang lebih baik; iikalau adalah mereka mengetahui."
(ayat 103).

Artinya, kalaulah mereka langsung saja percaya kepada kebenaran yang
dibawa Nabi, dan hidup dengan bertakwa, tidak hanya berkeras kepala dan
asyik dengan sihir, bahagia jualah yang akan mereka rasai, karena pahala dari
Tuhan. Bukankah pahala dariTuhan itu lebih baik? Lebih membawa keberun.
tungan, daripada hanya sihir dan khayal yang tak menentu? Sampai memper-
cayai bahwa Nabi mereka sendiri, NabiSulaiman a.s. telah kafir. Tetapimereka
tidak mau tahu itu! Mereka masih berkeras pada hawanafsu dan mempertahan-
kan ajaran-ajaran pendeta-pendeta mereka yang telah banyak memutar-mutar
hukum mpnurut kemauan mereka sendiri.

Dengan ayat-ayat ini dua kesan yang kita dapat. Pertama al-Quran mem-
pertahankan kesucian NabiSulaiman. Orang Yahudi mengakui bahwa Sulai-
man adalah Rasul dan Nabi mereka dan Raja mereka. Tetapidengan semena-
mena telah mereka katakan bahwa dekat matinya beliau telah murtad. Nabi
Muhammad s.a.w. membantah keras tuduhan jahat itu, dengan al-Quran,
dengan Wahyu llahi, dan dalam ajaran Muhammad s.a.w. semua Nabiwajiblah
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dihormati dan titlak boleh dibedakan. Dan inipun telah meniadi dasar ftikad
dalam Islam, bahwasanya sekalian Rasul itu, yang diutus Allah membawa

Wahyu llahi kepada.manusia, mustahil melakukan dosa besar. Apatah lagi dosa

kembali menyembah derpa-dewa karena disesatkan oleh isterinya. Padahal

seorang Nabi diutus Tuhan ialah buat menghancurkan berhala.

Kesan yang kedua ialah beberapa buku gonjil yang tersiar dalam kalangan

kaum Muslimin di zaman mundumya, yang mengambil khosyiof dari ayat'ayat

al-Quran untuk satu maksud yang nyata-nyata sihir. Untuk menawan hati
perempuan (pekasih), untuk memisahkan sgami dengan isterinya (kebenci),

untuk memukul orang sehingga pingsan atau mati sekali, untuk menutup mulut

orang sehingga tidak berani membuka mulut seketika menagih piutang; semua-

nya it,, dengan ayat-ayat al-Quran! Apakah ini bukan ketularan Yahudi di

zaman RasuP Yang dipukul demikian keras oleh ayat inP

Sopon Sonfun Dengan Rosulullah S.A.W.

Setelah demikian banyak kata dihadapkan kepada Bani Israil, sekarang

dihadapkan tuntunan bagi orang yang Mu'min sendiri, pengikut setia daripada

Rasul, agar mereka menjaga sopan-santun. Karena salah satu sebab keruntu-
han jiwa Bani Israil itu ialah kerusakan akhlak mereka terutama terhadap

kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul mereka. Di antara sopan-santun itu ialah

kesopanan memilih kata-kata yang akan diucapkan. Pilihlah kata-kata yang

halus dan tidak bisa diartikan salah: "Wohai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu berkata: RA'INA, tetapi katakanlah UNZHURNA dan de-

ngarkanlah baik'baik." (pangkal ayat 104).

Sepintas lalu arti Ra'.ina ialah gembalakanlah kami, atau bimbinglah kami.

Dari kata Rf ayah dan yang digembalakan itu ialah Ra'iyyah (dalam bahasa

Indonesia menjadi rakyat). Tetapi dia bisa pula berarti lain, yaitu Ru'iy-no, yang

berarti tukang gembala kami. Satu kalijadi Ff il'amar, tetapisatu kalibisa pula

menjadi Ism-fa'il. Mohon supaya kami digembalakan, bisa ditukar artinya

menjadi engkau ini adalah tukang gembala kepunyaan kami. Dan bisa pula dari

ambilan kata Ro'unoh, yaitu orang yang tidak baik perangainya. Maka orang-

orang lain yang berniat jahat bisa saja dengan sengaja membawa arti kata itu
kepada yang bukan kamu maksud. Dan ada pula artinya yang lain yang lebih

buruk, yaitu: "Hai orang bodoh, tunggu sebentar." Oleh sebab itu hendaklah

kamu pilih kata yang artinya tidak dapat diputar-putar kepada maksud buruk.
Kata itu adalah l)nzhurna, artinya pandanglah kami, tiliklah kami. Pandangan

matapun boleh, pandangan hatipun boleh, namun kamitidak lepas dari bim-

bingan engkau. Dan diapun berarti beri peluanglah kami, dan juga berarti
dengarkaniah perkataan kami. Dengan kata (Jnzhurna tidak ada sudut butuk
buat orang masuk! Begitulah hendaknya sopan-santun orang yang beriman

terhadap RasulNya, yang juga menjadi ayah bagi seluruh Mu'min dan meniadi
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guru. 'Don bagi orang-orang yang kafir odalah siksoon yang pedih." (ujung
ayat 104). Artinya, apabila orang yang beriman tidak lagi menjaga sopan-
santunnya dengan Nabinya, berkata sembarang kata, bercakap sembarang
cakap, disamakannya saja percakapan dengan orang biasa, alamat runtuhrah
budinya. Apabila budi telah runtuh, niscaya kian lama tertutup pintu iman dan
terbukalah pintu kufur. Dan kalau telah kufur, siksa yang pedihlah yang akan
diderita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Sedangkan kepada guru yang mengajar kita, hilanglah berkat apa yang
dipelajari kalau kita bercakap tidak dengan hormat kepadanya apatah lagi
kepada NabiMuhammad s.a.w. Perhatikanlah bagaimana jauhnya dari keso-
panan seketika Bani Israil itu berkata kepada Musa: "HaiMusa, cobalah tanya
kepada Tuhan engkau itu, lembu-betina yang macam mana yang dikehendaki-
nya dari kami!" Apakah mereka tidak mempunyai kata lain yang lebih sopan
dari itu terhadap seorang Rasul yang telah menyeberangkan mereka dari
Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun?

Dan ayat inipun menuntun kita, baik dalam pergaulan murid terhadap
gurunya, atau rakyat terhadap pimpinan negaranya, ataupun dalam pergaulan
sesama sendiri, supaya dalam bercakap pilihlah kata-kata yang baik lagijitu
dengan niat yang baik dan jitu. Sebagaimana Nabiorang Cina, Khong Hu Cu
pernah juga mengatakan: "sebelum aku mengurus hal negara, lebih dahulu aku
hendak menyelesaikan pengertian dari tiap kata yang dipakai."

voltaire pijangga Prancis pun berkata: "sebelum dua orang bertukar
fikiran, hendaklah terlebih dahulu mereka bersepakat tentang artikalimat yang
hendak mereka bicarakan."

Ayat inipun menjadi tuntunan bagi kita dalam memilih kalimat-kalimat di
dalam surat-surat perjanjian (kontrak) dan lain-lain. Jangan dicampurkan kata-
kata yang bisa disalah-artikan atau berlain pengertian.

Di dalam surat-surat perjanjian bangsa yang kuat berkuasa terhadap
bangsa yang lemah terjajah, seumpama bangsa Belanda seketika memasukkan
pengaruhnya kepada raja-raja bangsa Indonesia zaman lampau, diperbuat
perjanjian itu dalam dua bahasa, satu naskah dalam bahasa Belanda, dan satu
naskah lagi dalam bahasa Melayu atau bahasa Daerah Jawa, Makassar dan lain-
lain. Tetapi di dalam surat itupun diterangkan, bahwa jika terdapat perselisihan
pengertian, maka naskah yang ditulis dalam bahasa Belandalah yang berlaku.

Kalimat-kalimat yang dipakai hendaklah yang tegas, yan5l maknanya dapat
diartikan dengan jujur, bukan kalimat yang dapat disalah-artikan.

(105) Tidaklah suka orang-orang kafir
dariAhlul-Kitab itu, dan tidak pu-
la orang musyrikin, bahwa akan
diturunkan kepada kamu barang
suatu kebaikan daripada Tuhan
kamu. Padahal Allah mengkhu-
suskan RahmatNya kepada ba-
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rangsiapa yang Dia kehendaki,
dan Allah adalah mempunyai
kurnia yang luas.

(106) Tidaklah Kami mansukhkan dari
suatu ayat atau Kamijadikan dia
terlupa (niscaya) Kami datang-
kan yang lebih baik dariPadanYa
atau yang seumpamanYa. Tidak-
lah engkau ketahui bahwasanYa
Allah atas tiap-tiaP sesuatu ada-

lah Maha Kuasa.

(107) Tidaklah engkau ketahui bahwa-
sanya Allah, kepunyaanNYalah
kerajaan langit dan bumi, dan ti-
daklah ada bagi kamu selain
Allah, akan pelindung dan Peno-
long.
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*Tidaktah suka orang-orang kafir dari Ahlul-Kitab itu, dan tidak pula

orong musyrikin, bahwa akan diturunkan kepada kamu barang suatu ke-

baikan daripada Tuhan kamu." (pangkal ayat 105).

Mereka tidak senang jika pengajaran agama yang kamu terima dari Nabimu

itu bertambah kembang dan kamu bertambah maju. Sedang al-Quran yang

kamu terima itu, pimpinan dari Nabimu sendiri sudah terang akan membawa

berbagai kebaikan dan kebahagiaan bagi hidupmu. Kamu kian lama akan

bertambah kuat. Kabilah-kabilah yang ddhulu berpecah-belah, berperang-
perangan, sebagai Aus dan Khazraj sendiri yang satu keturunan darahnya,

dahulu berpecah dan berperang, sekarang bersatu di bawah pimpinan Rasul.

Maka Ahlul-Kitab, Yahudi dan Nasrani, demikian juga orang musyrikin pe-

nyembah berhala, tidaklah merasa senang melihat apabila kebaikan itu turun
kepada kamu. Apa sebab mereka tidak suka? Tidak lain hanyalah satu, yaitu

dengki.
Hal iniwajib kamu ketahuisupaya kamu pelihara baik-baik imanmu dan

persatuan sesamamu, sehingga kedengkian mereka itu jangan kelak mempe-

ngaruhi kamu dan jangan kamu mereka fitnahkan dengan berbagai dayaupaya,
(VinS di zaman sekarang kita namai propokasi). Di antaranya ialah yang telah

disebutkan di ayat sebelumnya tadi, yaitu memilih kata-kata yang tidak dapat

disalah-artikan. Kalau telah demikian, ketetapan hasad dan dengki mereka,

tidaklah akan mempan kepadamu.
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Bagaimana usaha mereka akan memparP. " Padahal Allah mengkhususkon
RahmatNya kepada barangsiapa yang Dia kehendak."Kalau Rahmat itu telah
dikhususkan Tuhan, walaupun berkumpul sekalian orang yang dengki hendak
menghalanginya, tidaklah akan berhasil usaha mereka.

:i1v5e-9;4$13X!;
"Sesungguhnya tidaklah akan hina orang yang Engkau melindunginya,

dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau memusuhinya."

"Dan Allah adalah mempunyai kurnia yangluas." (ujung ayat 105). Asal
kamu selalu memelihara Rahmat yang ada, maka kurnia yang luas itu akan
ditambahNya dan ditambahNya lagi, tidak terhitung-hitung.

Kemudian daripada itu Tuhan memperingatkan kepada orang-orangyang
beriman bahwasanya Rasul-rasul diutus Tuhan ganti-berganti, dan wahyu atau
Kitab Suci diturunkan berturut-turut. Semuanya itu memakai ayat-ayat, atau
tanda. Ayat diartikan juga mu'jizat. Ayat diartikan juga, syariat atau perintah-
Nabi berganti datang. Kitab berturut turun, zaman pun berganti. Tetapi pokok
hukum, yaitu percaya kepada Allah Yang Maha Esa, dan percaya akan Hari
Akhirat tetap berjalan, tidak berganti. Sebab itu Tuhan bersabda: *Tidaklah

Kami mansukhkan dari suatu ayat atau Kami jadikan dia terlupa, (niscqya)
Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang seumpamanya-"
(pangkal ayat 106).

Arti yang asal dari nosikh ialah dua. Pertama menghapus atau menghilang
kan. Kedua menyalin. Misalnya ada satu tulisan dalam secarik kertas,lalu kita
rendamkan kertas itu ke dalam air, sehingga hapuslah tulisan itu kenaair; disini
monsukhnya berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi
tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong. Maka buku
yang disalin ke buku lain itu dinamai monsukh, dengan artidisalin. Kadang
kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya.
Maka yang disalin atau dihapus dinamai monsukh dan pengganti atau salinan
dinamai nosikh. Orang yang menyalin atau menghapusnya dinamai nosikh; ism-
la'il.

Oleh sebab itu senantiasa kita mendengar bahwa kitab-kitab atau surat
yang disalin disebut naskhah. Setelah diambil menjadibahasa Indonesia kita
pakai menjadi noskoh. Pengertian naskah berdekat dengan aslinya. Misalnya
karangan yang masih ditulis tangan, belum dicetak (manuskrip).

Di dalam Surat 45, al-Jatsiyah ayat 29 bertemu perkataan nostonsikhu,
yang berarti kami tuliskan.

Di dalam Surat 7, al-Araf ayat 154 bertemu kata-kata naskhah; "Setelah
tenang Musa dari kemarahan, diambilnyalah alwah itu; dan di dalam noskhoh
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adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ada rasa takut kepada
Tuhan mereka." 

,
Maka di dalam kedua ayat ini, yang berisi nosfonsikhu dan noskhoh

terdapatlah arti penulisan dan penyalinan. Kitab Taurat mempunyai naskhah,

dan amat manusia hidup ini ada naskhahnya dalam catatan tulisan Malaikat-

rnalaikat yang akan dibuka di akhirat.

Tentang nosokh dengan arti hapus, ada pula bertemu di dalam Surat 22, al-

Haj ayat 52, bertemu lagi nosokh dengan arti penghapusan. Di ayat itu
dikatakan bahwa tiap-tiap syaitan mencoba hendak memasukkan bisikan
pengaruhnya kepada seorang Rasul, selalu Tuhan menghapuskan pengaruh
q;aiian itu dari hati mereka Fayansakhullahu ma yulqtsy syaithanu: Di sini

teranglah arti nasakh ialah penghapusan.

Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, arti mansukh ialah

dihapr.rskan, bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yangdimaksud disini,
bukanlah ayat al-Quran ada yang mansukh atau yang lupa, sehingga tidak
teringat lagi oleh Nabi, lalu ayat itu digantiTuhan dengan ayat yang lain, dengan
yang lebih baik atau yang sama. Atau yang mansukh seperti itu atau yang lupa
oleh Nabi, tidak ada. Yang dimaksud dengan ayat disini ialah artitanda, dan
yang sebenarnya dituju ialah mu'jizat. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi
Allah berbagai macam mu'jizat sebagai tanda bukti mereka telah diutusTuhan,
sesuai pula dengan kecerdasan ummat pada waktu itu. Berbagai mu jizat yang

telah terdahulu itu ada juga disebutkan didalamal-Quran. NabiMusamisalnya,
telah datang membawa ayat mu'jizat yaitu dia mempunyai tongkat yangdemi-

kian ganjil, Nabi Isa Almasih, telah disberiayat mu'jizat menyembuhkan orang
sakit balak dan menyalangkan orqng buta. Ayat itu telah mansukh, atau telah

digantidengan yang lebih baik dengan kedatangan Muhammad s.a.w. yaitu al-

Quran sebagai mu'jizat,terbesar. Tongkat Musa entah di mana sekarang, sudah

hilang karena sudah lama masanya. Tetapi al-Quran masih tetap sebagai

sediakala ketika dia diturunkan. Sehurufpun tidak berubah. Nabilsa Almasih di

kala hidupnya telah menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan
orang buta dengan izin Allah, maka al'Quran yang dibawa Muhammad s.a.w.
pun telah menghidupkan orang yang mati hatinya dan buta fikirannya buat
segala zaman. Maka ayat al-Quran sebagaimu'jizat jauhlah lebih baik daripada
ayat terdahulu yang telah mansukh itu. Kitab-kitab Suci sendiripun telah

banyak terlupa; itupun diakui oleh setiap penyelidik yang insaf. Taurat yang asli

tidak ada lagi, orang Yahudi telah banyak melupakannya, sehingga catatan
yang tinggal sudah banyak campur.aduk. tniil Isa Almasih yang seiati entah di

rrnana tak diketahui, sebab lnjil baru dicatat berpuluh tahun sesudah beliau

meninggalkan dunia ini. Berpuluh-puluh injil itu diputuskan oleh pendeta-

pendeta gereja tidak boleh dipakai, hanya empat yang disahkan. Apakah

sudah nyata bahwa yang tidak disahkan itu salah semua?

Sekarang datanglah al-Quran. Betapapun haruslah diakui bahwa dialah

ayat yang lebih baik dan lebih terjaEa.
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Dahulu ada ayat lagi, yaitu hari istirahat orang Yahudi ialah harisabtu,
menurut syariat Musa. Sekarang digantiTuhan dengan ayat perintah baru yaitu
berjum'at bersama-sama pada hari Jum'at.

Dan banyak lagi Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang lain, mungkin telah
ditakdirkan Tuhan bahwa orang lupa apakah ayat-ayat dibawa olehRasul-rasul
dan Nabi-nabi itu. Kalau benarlah bahwa Nabi-nabi ada 124,000 dan Rasullebih
dari 300 orang, niscaya tidak semua akan dapat diingat orang lagiayat-ayat yang
diturunkan kepada mereka semuanya sudah mansukh. Dan sekarang datang
yang lebih baik dan ada juga yang sama baiknya. "Tidakkah engkau ketahui,;,
wahai utusan Kami "bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuofu adalah Maha
Kuasa." (ujung ayat 106).

Bukanlah karena RasulNya tidak tahu atau lupa, sehingga diberi peringatan
bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa berbuat sekehendakNya. Melainkan yang
dimaksud ialah bahwa Tuhan memansukhkan satu ayat, menjadikan terlupa-
nya satu ayat difikirkan manusia dan menggantinya dengan yang lebih baik,
artinya yang lebih sesuai dengan zaman atau yang sama. Tuhan mengadakan
pertanyaap demikian adalah untuk menguatkan ingatan beliau, bagi meng-
hadapi orang-orang yang masih ragu. Terutama Ahlul-Kitab yang banyak
pertanyaannya, banyak sudi-siasatnya, mengapa ini dimansukhkan, mengapa
ini dihilangkan dan tidak dipakai lagi.

Tafsir beginilah jalan yang kita pilih terhadap ayat ini. Dan ada juga
penafsiran daripada Ulama-ulama ikutan kita bahwa ada ayat al-Quran sendiri
yang dimansukhkan. Ada yang dihilangkan lafaznya tetapi tetap hukumnya dan
ada yang lafaznya masih ada tetapi hukumnya tidak berlaku lagi, karena
dinasikhkan oleh ayat yang lain. Tidak kita kemukakan penafsiran menurut itu,
karena itu telah mengenaiKhilafiyah. Sebab ada pula segolongan Ulama yang
tidak mengakui adanya nasikh-mansukh.*

"Tidakkah engkau ketahui?" (pangkal ayat 107). Gaya pertanyaan seperti
ini adalah menguatkan kata, yang dinamai Istifham-Inkori. Tidakkah engkau
tahu wahai utusanKu? untuk menekankan perhatian kepada hal yang tengah
dibicarakan. "Bahwawnya Allah itu, kepunyaanl'lyalah kerajaan rangit dan
bumi." Dia Yang Maha Kuasa mengatur semuanya. Maka jika perhatian telah
ditumpahkan kepada Maha Kekuasaan yang meliputi semua langit dan bumi
itu, menjadi kecillah urusan menghapuskan satu ayat atau menjadikan suatu
ayat terlupa di hati manusia. Maha Kuasalah Tuhan mengatur dan mengganti-
nya dengan yang baru dan lebih baik, atau yang serupa. Karena semua langit
dengan berbagai isinya, dengan berjuta-juta bintangnya, dan bumipun dengin
semua isinya; lautnya, dan daratnya, adalah seluruhnya di bawah kuasaNya.

* Untuk itu silahkan membaca kitab rorikhulrasyri'illslam.v karanganSyaikhMuham-
mad al-Khudhari (1922). Dan.Ulamalndo-nesia yang b"rp"rdiriun j"mikiin pula, yaitu
almarhum guru hamba syaikh Abdul Hamid bin Abdul Hakim (Tuanku'Mudo) di
Padang Panjang. Silahkah membaca buku karangan beliau tentang ushulFiqhi vaig
bernama al-Bayon (Bahasa Arab).
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Dan yang menentukan perubahan ruang dan perbedaan waktu. Semuanya
beredar berirama. Pergaulan manusia, tingkat-tingkat kehidupan, tegaknya
kebenaran dan sirnanya kebatilan, semuanya menurut hukum-hukum yang
telah tertentu. Semuanya menurut Hukum Sunatullah, mempunyai illof dan
ma'lul, sebab dan akibat. Hanya manusia yang picik fikiran jualah yang tidak
mengerti akal hal itu: 'Don tidaklah ada bagi kamu, selain Allah, akan
pelindung dan penolong." (ujung ayat 107).

Yah, kalau manusia sudah faham bahwa kekuasaan atas semua langit dan
bumi adalah pada Allah semata-mata, sedang manusia hanyalah sekelompok
makhluk yang hidup di dalam bumi, dan bumi hanya satu bintang kecilsaja dari
antara berjuta-juta bintang yang dilingkungi langit, siapakah lagi kekuasaan lain
tempat berlindung, dan di mana lagi kekuatan lain yang dapat menolong?

Seluruh langit dan bumi adalah besar, tetapi Tuhan yang mencipta dan
menguasainya adalah Maha Besar. Langit dan bumi yang begitu besar, tiada
terjadi atas dayanya sendiri, melainkan atas kehendak Allahu Akbor itu.
Manusia kecil di dalam alam, tetapi bila dia insaf akan kedudukan dirinya
karena dia ada berakal, lekas-lekaslah dia melindungkan diri dan memohon
pertolongan kepada Allah. Lalu diungkapkan dengan kata: Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'inu: Engkau saja yang kami sembah, dan kepada Engkau saja kami
memohon pertolongan.

Kesadaran manusia akan kekecilan dirinya itulah yang menyebabkan
diapun menjadi makhluk yang berartidi tengah-tengah alam ini.
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(108) Atau apakah kamu hendak ber-
tanya kepada Rasul kamu se-

bagai telah ditanyai Musa di
waktu dulu? Dan barangsiapa
yang menukarkan dengan ke-
kafiran akan iman itu, maka
sungguh telah sesatlah dia dari
jalan yang lurus.

(109) Sukalah kebanyakan dari Ahlul-
Kitab itu kalau (dapat) mereka
mengembalikan kamu sesudah
iman menjadi kafir, karena
dengki dari dalam diri mereka
sesudah nyata kepada mereka
kebenaran. Maka beri maaflah
mereka dan biarkanlah, sehingga
Allah menunjukkan kuasal.,lya.
Sesungguhnya Allah atas tiap-
tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.
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(110) Dan dirikanlah olehmu sembah-
yang dan keluarkanlah olehmu
akan zakat; dan apapun yang
kamu dahulukan untuk dirimu
dari kebaikan, niscaya akan
kamu dapatlah dia di sisi Allah;
sesungguhnya AIlah adalah me-
lihat apa yang kamu kerjakan.
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Setelah Allah memberiajaran sopan-santun kepada ummat yang berinnn,
supaya mereka memilih kata-kata yang baik, yang tidak bisa disalah-artikan,
dilanjutkan lagi sekarang supaya mereka jangan meniru perangai-perangai Bani
Israil yang suka banyak tanya, banyak soal, yang bukan semata-mata unfuk
menghilangkan keraguan ; " Atau apakah kamu hendak bertanya kepda Rasul
kamu sebagai telah ditanyai Musn di waktu dulu?" (pangkal ayat lG).

Nabi s.a.w. akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mana
yang musykil akan ditunggunya wahyu llahi memberikan penjelasan. Tetapi
dapatlah difahami bahwa dia pula orang yang datang bertanya hendak menyoat
guru, hendak mengukur dalam dangkal ilmunya. Adapun yang bertanya karena
hendak mencari helah dan memutar-mutar. Ada pula yang bertanya di hadapan
orang banyak, supaya kelihatan bahwa dia orang istimewa. Semuanya ini telah
dilakukan oleh Bani Israil kepada Musa. Sekarang timbulpertanyaan kepada
orang yang beriman, apakah kamu akan bertanya seperti itu pula kepadaNabi
kamu Muhammad s.a.w. Apakah perangaidemikian akan kamu contoh puh?
Maka dengan adanyd pertanyaan secara demikian, jelas sajalah maksudnya
bahwa orang yang beriman jangan menanya secara Bani Israil kepada Musa itu
terhadap Muhammad s.a.w. Sebab perbuatan yang demikian nyatalah bukan
timbul dari iman, melainkan dari perangai kufur jua adanya. Jika datang
perintah laksanakanlah dengan baik. Kalau tersangkut, pecahkan sendiri sang-
kutan itu, seakal-budimu. Kalau ada halyang tidak dibicarakan, bukanlah itu
karena lupa, melainkan disengaja untuk meringankan kamu. Maka barangsiapa
yang mau juga menanya-nanya seperti pertanyaan Yahudi itu, berartilah dia
menukar iman dengan kafir: "Dan barangsiapa yang menukorkan dengan
kekaliran akon iman itu, moka sungguh telah sesatlah dia dori jolan yang
lurlts." (ujung ayat 108).

Sesat dari jalan yang lurus, lalu memilih jalan yang berbelit.belit dengan
banyak mengemukakan pertanyaan, guna melepaskan diri, akhirnya tersesat
kepada kufur, terlepas dari kebenaran, tenggelam dalam keingkaran. Dan
memang kalau kita dalam masyarakat, kerapkali orang yang banyak per-
tanyaan itu adalah dengan maksud mencari jalan untuk melepaskan diri-

Sekarang karena belum lepas dari rangka peringatan kepada kaum yang
beriman tentang sikap menghadapi Ahlul-Kitab datang lagi ayat untuk rnen-
jelaskan lagi.



Surat l-Baqarah (Ayat 108'109)

Tadi di ayat 105 sudah dijelaskan bahwa Ahlul-Kitab dan musyrikin tidaklah
bersenang hati kalau Allah menurunkan kebaikan kepada kaum yahg beriman.
Kalau mereka tidak senang atau tidak suka kaum beriman dianugerahiAllah
kebaikan, apakah kiranya yang mereka senangi?

"sukoloh kebonyakan Ahlul-Kitab itu kalau (dapat) mereka mengembali'
kan komu sesudoh iman menjadikafir, korena dengki dari dolam diri mereka,
sesudoh nyata kepada mereko kebenoran." (pangkal ayat 109). Maka kalau
baru sehingga tidak suka jika kaum beriman beroleh kebaikan, belumlah begitu
berbahaya. Tetapi kalau mereka telah mulai berusaha agar kamu kembali
menjadi kafir, inisudah lebih berbahaya. Kalau semata'mata tidak suka kaum
beriman mendapat kebaikan, itu namanya masih pasif. Tetapi kalau sudah
berusaha menarikmu kembali ke dalam suasana kekafiran, itu namanya sudah
mulai aktif. Artinya sudah mulai dijadikan usaha. Perasaan hatimereka tidak
mereka benamkan lagi, tetapi telah dijadikan rencana. Yang menjadi sebab
yang pokok ialah karena dengki. Halitu waiib, sewajib-wajibnya oleh kaum yang
beriman, supaya tetap awas dan waspada. Dan hendaklah senantiasa kamu
perdalam imanmu, perkuat agamamu. Kalau imanmu bertambah kuat, usaha
mereka itu tidaklah akan berhasil. Hanya orang yang bodoh yang akan suka
mengganti kembali Allah Yang Maha Esa dengan berhala atau dengan ke-
megahan dunia yang fana. "Maka beri maaflah mereka dan biarkanlah,
sehinggo Allah menunjukkon kuosol.Iyo. "

Sebab orang yang beriman sejati tidaklah akan mempan oleh usaha ahlul-
kitab itu mengkafirkan mereka kembali. lman kepada Allah adalah Nur, dan
pendirian yang mereka ajak kembalisupaya dipakai itu ialah Zhulumat (selap).

Cobalah perhatikan nanti bagaimana Allah memperlihatkan kuasaNya; bagai-

mana gagalnya usaha mereka. Dengan sikap mereka mengajak kembali kepada
yang gelap itu, mereka sebenarnya telah menentang kehendak Allah. Yaitu
Allah Yang Menguasai seluruh langit dan bumi. Mereka yang kafir itu hanya
memandang yang di keliling mereka saja. Mereka tidak memandang jauh dan
tidak mau insaf bahwasanya pendirian yang salah dan batil yang mereka
pertahankan itu akan hancur. Dan itu hanyalah soal waktu belaka. Orang yang
beriman diperintahkan Tuhan supaya membiarkan mereka, artinya jangan

gelisah. Tuhan memesankan: "Beri maaf merekol" Sebab mereka itu bodoh;
jangan kamu lekas marah. "Dan biarkonlah mereka. " Sebab di dalam per-
juangan menegakkan kebenaran di hadapan kebatilan, yang akan menang ialah

barangsiapa yang lebih panjang nafasnya. Biarkanlah mereka. Sebab segera

mereka akan kehabisan tenaga dan akal berhenti sendirinya. Pada waktu itu
kamu akan melihat betapa Allah memperlihatkan kuasaNya. Jangan kamu
terpesona oleh gelagak buih ketika haribanjir! Banjir akan segera reda, dan buih
akan hilang disirnakan angin. 'Sesungguhnya Allah otas tiap'tiap sesuolu
adalah Maho Kuasa." (ujung ayat 109)

Tuhan Allah yang menguasai langit dan bumi yang begitu besar dan luas
pada pandangan kita manusia, maka bagiTuhan Allah Yang Maha Kuasa itu
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soal kekufuran orang yang kafir itu hanyalah sekelumit soal kecil saja. Mudah
sajalah bagNya memutarkan keadaan. Kadang-kadang daripada yang tidak
disangka-sangka. Dan itu selalu kejadian dan telah beberapa kalidialamioleh
Rasul s.a.w. dan tiap orang yang beriman. Ingatlah bagaimana orang Quraisy
berusaha hendak mengepung Rasul dan hendak membunuhnya. Ingatlah kisah
kejadian-kejadian kecil yang terjadi seketika beliau bersembunyididalam gua.
Kekuasaan siapa yang menghambat mata mereka, sehingga mereka tidak
merungkukkan kepala di pintu gua, sehingga mereka tidak melihat Rasuldan
sahabatnya Abu Bakar yang tengah sembunyi, sedang Rasul dan Abu Bakar
melihat kaki-kaki mereka sehingga lutut? Oleh sebab itu maka yang amat
penting ialah memperteguh hati. Sebab benteng keislaman dan keimanan itu
wajib diperteguh. Maka irntuk memperteguhkannya ialah "Dan dirikonlah oteh-
mu sembahyong." (pangkal ayat 110). Selama ibadat sembahyangmu masih
tegak, selama suara azan masih berdengung memenuhi udara, ShalatilJama'-
oh masih berdiri, Jum'at masih ramai dikunjungi dengan shafnya yang teratur,
tidaklah ada satu usaha ahlul-kitab itu yang berhasil, sebab shaf ummat beriman
itu rapat dan teguh. "Dan keluarkonlah akan zakat."Artinya, janganlah bakhil
mu'min yang kaya, mengeluarkan harta membantu orang yang miskin. Sebab
miskin itu adalah pintu kepada kufur. Asal perut berisi kadang-kadang orang
tidak keberatan menjual agamanya. Bukan saja zakat yang wajib, malahan
segala sedekah, hadiah dan hibah tandanya hati murah, demikian juga mem-
berikan hartabenda untuk pembangunan segala usaha menegakkan agama,
jangan ditahan-tahan: "Dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu dari
kebaikan, niscayo akan kamu dapatilah dr:o di sisi Allah."

Artinya, jika diberi Allah rezekidi zaman sekarang ini, keluarkan terlebih
dahulu sekarang juga, ini namanya telah dikirimkan terlebih dahulu untuk
persiapan diri sendiri di hadapan hadhrat Allah; semuanya tidak akan hilang sia.
sia. Semuanya kelak akan engkau dapati kembali di sisi Allah. Lebih baik
kirimkan harta itu terlebih dahulu dari sekarang. Sebab hartamu yang se-
benarnya ialah telah engkau belanjakan. Kalau engkau bakhil, engkau tahan-
tahan harta itu sementara engkau hidup ini, kelak jika engkau mati, tidaklah ada
faedahnya buat kamu samasekali. Maka kekuatan beribadat sembahyang,
mengeluarkan zakat dan kesudian mengeluarkan hartabenda, itulah dia pokok
penting di dalam menangkis serangan ahlul-kitab yang selalu berusaha keras
memutar haluan hidupmu darilslam kembalimenjadi kafir itu. "Sesungguhnyo
Allah, adalah melihat opa yang kamu kerjakon." (ujung ayat 110).

Dengan berusaha terus dan bergiat terus menunjukkan dan mengamalkan
iman, merapatkan hubungan dengan Allah dengan mendirikan sembahyang
dan mengeluarkan zakat bagi merapatkan hubungan sesama sendiri, maka
usaha mereka hendak mengkafirkan kamu kembali niscaya akan gagal. Allah
selalu melihat bagaimana kegiatan kamu.

(111) Dan mereka berkata: Sekali-kali /.. . -.. .itr t 1).2 z. )zz
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Surat Al-Baqarah (Ayat 110)

lainkan siapa-siapa yang iadi
Yahudi atau Nasrani. Yang be-
gitu hanyalah angan-angan me'
reka. K.atakanlah: Tuniukkan
alasan kamu jika memang kamu
orang-orang yang benar.

(112) Sekali-kali tidak! Barangsiapa
yang menyerahkan dirinYa ke'
pada Allah, dan diaPun berbuat
baik, maka untuknYalah Pahala-
nya di sisiTuhannya, dan tidak-
lah ada ketakutan atas mereka
dan tidaklah mereka akan ber-
dukacita.

(113) Dan berkata orang Yahudi:
Tidak ada orang'orang Nasrani
itu atas sesuatu. Dan berkata
orang-orang Nasrani: Tidak ada
orang Yahudi itu atas sesuatu.
Padahal mereka membaca Kitab.
Begitu jugalah orang-orang Yang
tidak berpengalaman, berkata
seumpama kata mereka itu'
Maka Allah akan memutuskan di
antara mereka di hari kiamat
pada barang yang telah mereka
perselisihkan itu.

(114) Dan siapakah yang lebih aniaya
dari orang'orang yang mengham-
bat mesjid'mesiid Allah, dariPada
akan disebut padanya namaNYa,
seraya berusaha mereka Pada
meruntuhkannya? Mereka itu
tidaklah akan masuk ke dalam'
nya, melainkan dengan keteku'
nan. Untuk mereka di dalam
dunia ini adalah kehinaan, dan
untuk mereka di akhirat adalah
azab yang besar.
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Di ayat 110 di atas tadi Allah subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
supaya Islam dan imanmu itu diamalkan, dijadikan kenyataan. Sembahyang
dirikan, zakat keluarkan dan hendaklah bermurah hatimengeluarkan harta-
benda untuk segala amal kebajikan. Dengan demikian maka usaha mereka
yang timbul dari hati dengki untuk mengkafirkan kamu kembali pasti gagal.
Tetapi kalau agama hanya sebutan saja, sembahyang sudah banyak ditinglal-
kan dan zakat tidak teratur keluarnya lagi, dan kaum Muslimin telah bakhil,
Ahlul-Kitab tersenyum gembira. Dia rupanya mengerti bahwa segi kekuatan
lslam ialah pada sejalannya iman dengan perbuatan. Kalau itu tidak ada lagi,
maka orang yang di zaman jahiliyah di bawah martabatnya dari orang yahudi
dan Nasrani akan kembali kepada keadaannya yang semula dan mereka akan
mendabik dada kembali mengatakan bahwa merekalah yang lebih tinggi. Itupun
masih mereka katakan;

"Dan mereka berkata: sekoli-koli tidok okon mosuk ke syurga melain-
kon siopo-siopa yang jadi Yahudi don Nosroni." (pangkal ayat lll). Inilah
perkataan sombong dari Yahudi dan Nasrani. Yaitu mereka berkata yangakan
masuk syurga hanyalah siapa yang menjadi Nasrani atau yahudi. Mengapa
mereka berkata demikian? Inilah karena agama telah mereka jadikan golongan.
Mereka tidak lagi menilai iman dan amal shalih seseorang. sebab yun! -"r"kupertahankan ialah golongan. Apatah lagi memang jelas dengan memakai nama
Yahudi, yaitu nama suku yang terbesar dari duabelas suku Bani Israil dan nama
Nasrani, negeri Nazaret tempat lahir Nabi Isa, maka agama sudah menjadi
nama golongan. Sebab itu dijelaskan oleh lanjutan ayat: "yong beg itu hanyalah
angan'angan mereka." Yaitu satu ucapan yang tidak beralasan, yang hanya
timbuldari angan-angan dan khayal belaka. "Katakanlah: Tunjukkai alasan
kamu', jiko memang kamu orang-orong yang benar." (ujung ayat 111). Apa
sebabnya Yahudi mengatakan syurga hanya untuk orang yangjadi yahudi, apa
alasannya dan buktinya.

orang Nasrani berkata begitu pula; syurga hanya untuk orang Nasrani.
Apa sebabnya? Mengapa Yahudi tak boleh masuk?

Mereka diminta mengeluarkan alasan atau dalil yang masuk akal, bukan
hanya omoni; yaitu angan-angan, khayal-khayal yang bersimpang-siur.

Tunjukkan alasanmu! Inilah satu pokok yang ditegakkan olehajaran Islam
di dalam menjunjung tinggi agama. suatu dakwaan yang tidak ada alasan,
tidaklah dapat diterima. orang Yahudi mengatakan bahwa yang akan masuk
syurga hanya orang Yahudi! orang Nasrani mengatakan begitu pula, syurga
hanya untuk orang Nasrani. Mana alasan? Apa sebab? Ayat yang selanjltnya
membantah perkataan itu:

"sekoli-koli fidok/ (pangkal ayat 112). Perkataan yang benar iarah: "Bo-
rongsiopo yongmenyerahkan dirinya kepada Allah, dan diapunfurbuat baik,
moka untuknyolah pohalanya di sisi ruhonnya." Menyerahkan diri kepada
Tuhan, tunduk dengan segenap jiwa dan raga, tidak membantah dan iidak
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mendurhakai, tidak menolak kebenaran. Lalu dibuktikan dengan kesudian
berbuat baik, beramal. Bukan mengakui menyerah kepada Tuhan dengan

mulut saja, melainkan mesti ada bukti. ltulah yang akan beroleh pahala dan

beroleh syurga Allah. Tidak peduli apa dia orang Arab atau Yahudi, Nasrani
atau Shabi'in. Pendirian ini pada ayat 62 pun telah diterangkan. .

"Dan tidaklah ada ketakutan atasmereka." Artinya, tidak ada rasa takut
akan mendapat azab dan siksa dan murka llahi, karena diri telah menyerah
kepadalrlya sejak semula, dan amalpun telah diperbuat. "Don tidaklah mereka
akan berdukacita." (ujung ayat 112). Tidak akan berdukacita bahwa amalan
tidak akan diterima dan usaha mereka akan sia'sia belaka. Sebab tujuan hidup
telah disediakan untuk Tuhan.

"Aslamawajhohu; artinya, mereka telah menyerahkan diri kepada Tuhan.
Itulah yang pasti masuk syurga. Aslomo menjadiYuslimu dan mashdarnya atau
pokok kata ialah Islom. Sebab itu orangyang Islamlahyangakanmasuksyurga,
walaupun tadinya dia dariYahudi, dariNasrani atau dari musyrik penyembah
berhala. Dia tinggalkan ikatan diri dengan yang lain itu, dia bebaskan diri
daripadanya dan menyerah buat kepada Tuhan. Dibuktikan pula dengan
perbuatan. Sehingga walaupun ada orang yang menyebut dirinya telah Islam,
tetapi sebutan saja, tidak diikuti oleh amal yang baik, tidaklah akan masuk ke
dalam syurga. Tidaklah akan bebas dia daripada rasa ketakutan dan dukacita.

Lantaran itu maka nama Islam bukanlah nama golongan. Bukan nama satu

keturunan dan bukan nama satu negeri. Islam itu ialah sikap hidup!
Pendirian yang masuk akal inibolehlah dibandingkan dengan pendakwaan

dan omoni mereka tadi, mana yang masuk akal dan mana yang benar.

Ayat ini telah menyumbat mulut orang yang mengakuidirinya Islam, tetapi
hanya mulut saja, padahal ketaatan kepada Tuhan tidak ada. Buktiamaltidak
ada. Pengertian tentang arti menyerah kepada Allah tidak ada. Mereka
lslam hanya karena keturunan atau tanda peta belaka. Maka sama sajalah

keadaan mereka, sama-sama amoni atau angan-angan dan khayal sebagai

orang Yahudi dan Nasrani itu pula.
Dan menjadipelajaran lagi bagi kita orang Islam;sekali'kali jangan menge-

mukakan suatu pendirian kalau tidak dengan alasan. Hatu Burhanakum:
Keluarkan alasanmu, telah menutup pintu taqlid turut-turutan dengan serapat-

rapatnya. Beragamalah dengan berfikir, pergunakanlah akal. Jangan hanya
beragama karena pusaka saja.

"Dan berkata orang Yahudi: Tidak ada orang'orang Nosroni ifu ofos
sesuofu. " (pangkal ayat 1 13). Pendeknya orang Nasrani itu tidak sebuah juga;

Kamilah yang benar! "Dan berkata orong'orang Nosroni: Tidak oda orang
Y ahudi itu otos sesuatu jua." Kamilah yang benar! " Padahal mereka membaca
Kifob. " Orang Yahudi membaca Kitab Taurat, di dalamnya dinyatakan bahwa

akan ada Nabi yang akan menyambung usahaNabi'nabiyang terdahulu. Orang
Nasrani pun membaca Kitab; yaitu Kitab Injil. Didalamnyapun tersebut bahwa

kedatangan lsa Almasih adalah menggenapkan isi Taurat, dan tidak akan

merubah isiTaurat. Di antara Kitab dengan Kitab tidak selisih, tetapipengikut



270 Talsir Al-Azhar (Juzu' 1)

menjadi berselisih. Yang satu mengatakan yang lain tidak berdasar, tidak
sebuah juga. Yang lain berkata pula. "Bqgitu jugalah orang-orongyang tidak
berpengetahuan, berkata seumpoma kato mereka itu (pula)."Mengatakan diri
awaklah yang lebih, orang lain tidak ada yang benar. Orang musyrikin Arab
begitu pula berkata kepada Yahudi dan Nasrani. Orang Majusi Persia niscaya
begitu pula bicara terhadap pemeluk agama atau golongan yang lain, yaitu
sudah menjadi kebiasaan yang merata dan umum diantarasekalianorangyang
memeluk agama tidak dengan pen getahuan . " M oka Alloh okan memuf uskon di
antora mereka di hari kiamat pada barang yang telah mereka perselisihkan
ifu." (ujung ayat 113).

Telah dapat dikira-kirakan apa keputusan yang akan diambilTuhan ter.
hadap mereka semuanya, baik dia bernama Yahudi, Nasrani, Majusi, orang
Arab Makkah dan Madinah, orang Shabi'in dan lain-lain, yang beragama tidak
dengan pengetahuan itu, yang berkata bahwa yang benar adalah pihak mereka
masing-masing saja. Yang lain ahli neraka semua. Hanya mereka yang akan
masuk syurga. Sudah nampak terlebih dahulu garis yang ditentukan Tuhan.
Yaitu siapa di antara mereka yang benar-benar berserah diri kepada Allah dan
beramal yang baik? Yang agamanya bukan hanya diujung lidah, tetapikosong
dari otak dan kosong dari hatP Yang agama bukan asal beragama orang,
beragama pula awak? Yang beramal dengan pengetahuan dan keinsafan.
Mereka itulah yang akan dibenarkan Tuhan. Adapun yang pengakuan mulut
berteriak.teriak, tetapi amal tidak terbukti, tidaklah akan disahkan Tuhan
untuk mendapat pahalaNya.

Bagaimana pula kita hai kaum Muslimin? Apakah syurga hanya tertentu
buat orang Islam saja? Dan yang benar hanyalah orang Islam saja? Yahudi tidak
sebuah juga. Nasrani tidak sebuah juga? Kalau engkau mengatakan bahwa yang
cukup segala sesuatunya hanyalah orang Islam, sudahkah engkau ketahui
hakikat agamamu yang engkau peluk? Apakah sah beragama dengan kebo-
dohan?

Selanjutnya bersabdalah Tuhan tentang kesucian rumah-rumah tempat
beribadat bersujud kepada Allah.

"Don siarykoh yang lebih aniaya dari orong-orang yang menghalang-
halangi mesjid-mesjid Allah daripada akan disebut padonyo namal,'lyo seraya
berusoho mereka pada meruntuhkannya?" (pangkal ayat 114). Meskipun Nabi
Muhammad s.a.w. telah datang membawa agama Tauhid, membawa Islam dan
telah berdirimesjid Rasulullah diMadinah, namun perlindungan kepada seka-
lian tempat beribadat menyembah AIlah Yang Maha Esa dengan ayat ini telah
dinyatakan. Mesjid artinya ialah tempat sujud; di ayat ini dipakai kata lbmo'
yaitu mosooTid, artinya semua tempat bersujud, semua tempat bersembah-
yang. Dengan jalan pertanyaan yang bernamalstifhamlnkori yaitu pertanyaan
berisi sanggahan keras, tempat-tempat beribadat itu telah dibela dengan ayat
ini; siapa yang lebih zalim dari orang.orang yang menghalang-halangi mesjid.
mesjid Allah? Artinya, tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang yang
berbuat demikian. Apatah lagi setelah menghalang.halang berusaha pula me-
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runtuhnya. Orang-orang perusak mesjid, penghancur rumah-rumah tempat
beribadat itu memang jahat hatinya, jauh dari Tuhan: "Mereka itu tidaklah
okon mosuk ke dalamnya, melainkon dengan ketakutan." Padahal apabila
orang telah masuk ke dalam sebuah tempat beribadat, baik dia mds.iid lslam
atau sinagog Yahudi, atau gereja Nasrani, namun suasana di dalamnya sudah
lain. Orang-orang yang masuk ke dalamnya dengan hati lembut, telah menye-
diakan diri buat tafakkur kepada Tuhan. Betapapun cara mereka beribadat,
namun yang mereka seru hanya Yang Esa juga. Meskipun kadang-kadang
berlsrnLl ibadat yang bid'ah atau tambahan-tambahan, namun dia dapat disele-
saikan apabila keinsafan beragama yang sejati sudah mendalam. Tetapitidak
boleh dihalangi, apatah lagi dirusak dan diruntuhkan. Dikatakan didalam ayat
ini rahasia jiwa orang yang amat zalim itu. Mereka memang takut masuk ke
dalam mesjid karena jiwa mereka sudah sangat berjauhan dengan Tuhan.
Keganasan mereka menghalangi orang beribadat, atau menghancurkan mesjid
bukanlah karena mereka gagah berani, tetapi sl pengecut. orang yang beriba-
dat kepada Allah, yang meramaikan tempat beribadat, memang tidak merasa
takut dan tidak tunduk hatinya kepada penguasa dunia yang sombong ragi
aniaya itu. Meskipun mereka kelihatan lemah, tetapijiwa mereka tidak bisa
dioerkosa. Si zalim takut masuk ke dalam tempat beribadat karena takut
mendengar khutbah yang berapi-api mencela perbuatannya. Bagaimana zalim
pula ancaman Tuhan terhadap kepada mereka.

Untuk mereka di dalam dunia ini adaloh kehinaon." Sebab mereka
menjadi timbulan sumpah dan nista orang yang dianiaya. Orang menutup mulut
hanyalah karena takut akan aniaya saja. Kadang-kadang apabila orang tidak
tahan menderita lagi, orang akan merenggutkan mereka dari kekuasaannya.
Siang malam orang-orang yang zalim itu tidak akan bersenang diam, karena hati
kecil mereka sendiri telah merasa amat bersalah karena telah merusakkan
tempat yang dimuliakan dan disucikan orang. - "D.qn untuk mereko di akhirat
adalah azob yang besar." (ujung ayat 1 14).

Macam-macam pulalah riwayat ahli tafsir tentang sebab turun ayat ini.
Kadang-kadang mereka bawakan hikayat seketika Nebukadnesar menakluk-
kan Jerusalem, lalu meruntuh dan menghancurkan Haikalsulaiman atau Baitul
Maqdis yang terkenal itu. Ada pula yang mengisahkan masuknya tentara
Romawi ke Palestina 130 tahun setelah wafatnya Nabi Isa Almasih, lalu mereka
hancurkan pula kembali bangunan-bangunan ibadat orang yahudi. Ada pula
yang mengatakan bahwa ayat ini adalah suatu bayangan bahaya besar yang
akan datang kemudian hari dalam Islam sendiri, yaitu datangnya kaum eara-
mithah menyerang Makkah merusak mesjid dan mencungkil Hajarul Aswad.
(Batu Hitam) dari Ka'bah dan membawanya ke Bahrain, pusat kedudukan
mereka. Sampai 22 tahun lamanya batu mulia itu tertahan di sana. Dan ada juga
mentafsirkan ketika tentara Salib menyerang negeri-negeri Islam dan merun-
tuhkan mesjid.mesjid.

Tetapimeskipun semuanya itu dipandang darisanad riwayat tidaklah kuat
untuk menjadi sebab turun ayat, namun ayat ini telah menjadi pendirian yang
pokok dari lslam, yaitu membela dan mempertahankan dan menjaga kemuliaan
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tempat-tempat beribadat. Baik tempat beribadat orang Yahudi atau orang
Nasrani, atau, apatah lagi mesjid'mesjid Islam. Dengan pemeluk kedua agama
itu pertukaran fikiran tentang i'tikad boleh diteruskan. Kepercayaan mereka
yang salah boleh dibantah, akal dapat diadu dengan akal. Tetapisinagog, gereja

dan biara mereka tidak boleh diganggu. Tidak bolehdr'gonggu adalah kata yang

masih pasif. Melainkan lebih tegas lagi; wajib dibela dan dipertahankan. Mala-

han pembelaan terhadap tempat'tempat beribadat itulah yang menjadidasar
politik mendirikan pertahanan dalam Islam.

Artinya membentuk tentara dalam Islam, menjadikan senjata dan kende-

raan untuk perang, semuanya itu tujuan pertama adalah guna memeprtahan-
kan dan membela sinaggg, gereja, biara dan mesjid dari kezaliman luar,
Pemeluk agama lain itu di dalam pemerintah Islam diberijaminan dan dibela di
dalam ibadat dan rumah suci mereka.*

sebab itu maka seketika saiyidina Abu Bakar akan menyuruh usamah
berperang, atau menyuruh Khalid bin al-walid menaklukkan negeri-negeri

taklukan Romawi yang beragama Nasrani, beliau pesankan yang terutama agar

nrmah-rumah ibadat jangan diganggu. Pendeta-pendeta yang sedang menger-
jakan upacara agama jangan dihalangi. Itu pula sebabnya maka seketika

Jerusalem ditaklukkan oleh tentara Islam, Uskup Nasrani memohon Khalifah

Umar bin Khathab sendiri datang menerima penyerahan takluk mereka, dan

langsung uskup itu diakui dalam jabatannya itu dengan tidak diganggu. Bahkan

dalam Kerajaan Turki Osmani, seketikaSultan MuhammadPenakluk (al Fatih)

menaklukkan Konstantinopel (1453) Patrick Nasrani di sana, beliau akuidan
diangkat menjadi menteri untuk urusan agama mereka dalam perlindungan

baginda. Sampai sekarang, Kerajaan TurkiOsmani telah habis, danTurkitelah
bertukar menjadi Republik namun Gereja Kristen orthodox, masih tetap

berpusat di Konstantinopel. Patricknya yang tertinggi masih berkedudukan di

negeri itu. Sebab yang terpenting ialah bahwa setelah negeri itu dikuasai oleh

Kerajaan Turki Islam, kedudukan itu tidak diganggu, sehingga tidak ada niat

Gereja Orthodox memindahkannya ke negeri lain. Sebab Konstantinopel

dahulunya adalah pusat Kerajaan Byzantium.
Oleh karena ayat ini, Alhamdulillah, bersihlah sejarah perjuangan dan

perkembangan Islam daripada meruntuhkan sinagog, gereja atau biara. Mala-

han seketika Khalifah umar bin Khathab datang ke syam menerima penyera-

han takluk kaum Nasrani itu, hari telah petang, waktu asar sudah hampir habis,

padahal beliau sedang dalam pekarangan Gereja Qiyamat, yang menurut

k"p"r.uyuun orang Nasrani dari sanalah Nabi Isa naik ke langit setelah dia

bangkit darikubur. Setelah beliau menyatakan bahwa beliau hendak sembah-

yang, pendeta di gereja itu mempersilahkan beliau masuk ke dalam saja, agar

beliau sembahyang secara Islam di pekarangan dalam itu' Tetapi beliau meno-

lak dengan alasan, kalau beliau sembahyang ke dalam, takut kalau-kalau datang

orang Islam yang di belakang hari yang mendengar beliau pernah sembahyang

* Dasar politik dan pertahanan lslam ini ditulis lagi dengan jelas di dalam Surat al-Haj

(Surat 22 ayat 40). Sudilah periksa.

-t
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di sana, merekapun meminta pula diizinkan sembahyang disitu, sehingga orang
Nasrani sendiri yang hendak beribadat cara agamanya jadi terganggu karena-
nya. Sebab itu beliau sembahyang di luar pekarangannya saja. Sungguhpun
begitu sampai sekarang ini, turis orang Islam berziarah ke gereja itu, pendeta-
pendeta yang di sana masih dengan bangganya menunjukkan bahwa ditempat
ini pernah Umar bin Khathab sembahyang.

Padahal Kerajaan Prancis di tahun 1830 setelah menaklukkan Aljazair,
sudah merampas mesjid Islam dan mengalihkannya menjadi gereja tidak de-
ngan persesuaian penduduk Muslimin. Maka setelah Aljazair menang dalam
perjuangan kemerdekaannya (1963), mesjid itu diambil orang kembali dan
patung-patung yang ada di dalamnya, dihancurkan, mihrabnya ditegakkan
sebagai semula.

Sudah banyaklah perjuangan yang ditempuh Islam, ada masa pasang naik
dan ada masa pasang turun, namun suatu hal yang menimbulkan rasa bahagia
dalam hati, tidaklah banyak kejadian raja-raja dan penakluk Muslim yang
melanggar larangan keras Allah dalam ayat ini, menghalangi pemeluk agama
lain memasuki rumah ibadat mereka, apatah lagimenghancurkan. Sebab Allah
sendirilah yang mencap mereka zalim, tidak ada zalim lebih atas dariitu lagi, jika
menghalangi orang beribadat atau mereka runtuhkan tempat beribadat. Cuma
Kaisar MoghulAurangzeb yang bertindak agak keras ketika beginda menakluk-
kan India. Yaitu beginda perintahkan meruntuhi kuil-kuilHindu tempat memuja
Dewa-dewa: Dewa Brahmana, Dewa Wishnu, Dewa Shiwa dan beratus-ratus
bahkan beribu dewa lagi.

Tetapi tidak beliau ganggu gereja-gereja Kristen yang telah ada dibawah
orang Portugis (Katholik) di beberapa negeri waktu itu. Karena menurut hemat
beliau, kuil-kuil itu tidaklah tempat memuja Allah, tetapimemuja berhala. Sebab
itu seketika menulis riwayat Kaisar-kaisar Moghul di India itu, orang-orang
Barat lebih memuji-muji Kaisar Akbar dan memburuk-burukkan Kaisar
Aurangzeb. Sebab Kaisar Akbar bukan saja menenggangorangHindu, bahkan
di akhir hayatnya, karena tenggang-menenggang, tidak tentu lagi agama apa
yang baginda peluk.

Di istana baginda ada api pujaan orang Parsi. Ada berhala-berhala orang
Hindu, ada pula panitia penterjemahan Taurat dan Injil. Dan beliau coba
membentuk sebuah agama baru, gabungan segala agama, yang beliau namai
Dan llahi: Agama Tuhan. Dan beliau jadikan api sebagai rumus dari kekekalan
Tuhan. Karena tenggang-menenggang, baginda korbankan agama baginda
sendiri, dan beliau bentuk agama baru. Tetapi setelah baginda mangkat, yang
mengantarkan jenazah baginda ke kubur tidak lebih dari 10 orang, karena
hanya 10 orang yang benar-benar menganut agama itu. Kemudian agama itu
telah diteruskan oleh Nyonya Annie Besant, dan Nyonya Balavatsky dengan
Theosofie.

Dan di masa puteranya Syah Jehan, agama Akbar itu dipadamkan kembali.
Tetapi toleransi yang demikian luas dalam Islam telah disalah-gunakan oleh

pemeluk agama lain, terutama Nasrani. Di mana-mana negeri yang mereka
merasa kuat, berebutlah mereka mendirikan gereja di daerah orang Islam,
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sehingga Ulama Fiqh mengeluarkan berbagai hasilFiqh mengatur, bahwa di
daerah lslam tidak boleh didirikan gereja yang baru. Ulil-Amri Islam berhak
mengaturnya.

Dan di Tanahair kita Indonesia, setelah negeri ini bebas daripenjajahan
Belanda-Kristen, perlombaan mendirikan gereja di tanah-tanah orang lslam,
meskipun di tempat itu tidak ada orang Kristen bertambah hebat daripada
waktu penjajahan sendiri. Meskipun golongan penduduk yang terbesar (mayo-
ritas) adalah kaum Muslimin.

Apa sebabnya?
Karena umumnya pemegang kekuasaan adalah orang yang mendapat

pendidikan Belanda khususnya dan Barat umumnya, yang bagi mereka tidak
perduli dan tidak jadi perhatian, apakah yang banyak itu gereja atau mesjid. Dan
pendidikan Barat yang telah berurat-berakar itu menyebabkan timbulnya satu
perasaan, bahwa kalau mereka mempertahankan hak kaum Muslimin, mereka
akan dituduh fanatik. Oleh karena takut dituduh fanatik itu, mereka akan
marah dan sangat murka kepada orang Islam sendiri, kalau orang Islam itu saja
menentang orang mendirikan gereja di pekarangan kaum Muslimin.

Keluasan dada Islam yang ditanamkan oleh ayat yang bertuah ini, adalah
suatu peringatan keras yang wajib dipegang teguh oleh penguasa-penguasa
Islam. Itu sebabnya maka sampai sekarang orang Nasrani minoritas di negeri-
negeri Islam, sebagai di Mesir, di Suria, Irak, dan di Transyordania, masih tetap
ada. Mereka itu telah diakuidan dilindungi(dzimmi) sejak 14 abad yang telah
lalu. Di Libanon mereka dapat mendirikan negara sendiri, di mana mereka
dapat menjadi Fresiden menurut Undang-undang Dasar yang disokong oleh
Prancis di waktu Libanon mencapai kemerdekaannya. Tetapi orang Islam di
Sepanyol setelah pertahanan terakhir Kerajaan Islam diGranada (BanilAhmar)
kalah maka mereka yang tinggal diSpanyol dipaksa masuk Nasrani dengan
keras, dan mesjid-mesjid mereka dijadikan gereja. Yang masih saja berkeras
memegang agamanya diusir besar-besaran berjuta banyaknya. Sebab itu maka
habis musnahlah minoritas Islam dari negeri Spanyol, Portugal dan juga
Prancis.

Seketika hebat peperangan Turki Osmani dengan Rusia-Tsar di dalam
abad kesembilanbelas, Kerajaan Tsar menuntut Kerajaan Turki memberikan
hak bagiRusia memperlindungi ummat Kristen di negeriTurki. Padahal per-
lindungan yang diberikan Turki kepada minoritas Kristen itu telah cukup baik.
Malahan sampai sekarang inisebagaikita tuliskan diatas tadi, Gereja Orthodox
Yunani yang banyak tersebar di Eropa Timur dan Rusia masih tetap berpusat di
Istanbuldan gereja Kopti masih tetap berpusat dilskandariyah.

Ada orang membantah, mengapa Sultan Muhammad Penakluk menjadi-
kan gereja Aya Sophia menjadimesjid Islam. Kita akui itu adalah sebagaisuatu
lambang kemenangan politik pada waktu itu, yang disodorkan oleh Sultan
kepada Uskup Besar Kristen di Istanbul (Konstantinopel) karena gereja di
waktu itu terlalu banyak sedang mesjid Islam belum ada, padahal kekuasaan
sudah di tangan kerajaan Islam. Hal ini berbeda dengan menukar mesjid
Gordova menjadi gereja, setelah memaksa sisa orang Islam yang ada di
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Gordova menjadi Kristen. Dan Sultan Muhammad Penakluk dan raja-raja Turki
kemudiannya tidak ada terdengar meruntuhkan gereja atau sinagog. Malahan
sampai saat tafsir ini dikarang, orang-orang tua-tua Kristen diYugoslavia masih
saja mengenang kebahagiaan yang mereka rasai tatkala negeri mereka di
bawah kekuasaan Turki, yang baru pada tahun 1912 dihabiskan dari sana.
Sudah pasti jauh lebih baik pemerintah Turki-lslam dari pemerintah Komunis
Tito.

Dan seketika Jakarta yang didirikan Syarif Hidayatullah (Fatahillah) se.
bagai lambang kemenangan Islam di Jawa Barat (1527), jadilah Jakarta atau
Jayakarta sebuah negerilslam yang makmur. Tetapisejak tahun 1611 masuk-
lah pengaruh Belanda. Maka seketika pengarang Inggeris yang besar, Arnold
Toynbee datang ke Jakarta setelah Indonesia merdeka, dia mengakui keluasan
dada kaum Muslimin, karena di mana-mana berdiri gereja-gereja yang megah.
Sebagai penglihatan sepintas-lalu, beliau telah terkesan akan keluasan dada
Islam. Padahal bukan keluasan dada saja, melainkan karena tidak ada ke-
kuasaan selama 350 tahun. Maka berdirilah gereja-gereja yang megah ditempat
yang penting-penting, di tempat yang didiami oleh penduduk sengsara, dengan
tidak ada sokongan pemerintah, hanya dari iyuran jamaahnya saja.

Sejarah berjalan terus, kadang-kadang membawa suka, kadang-kadang
membawa duka. Namun ayat ini terus menjadi ancaman keras kepada pe-
nguasa-penguasa Islam, jangan menghalangi orang beribadat, di rumah ibadat,
jangan merusakkan tempat beribadat. Karena perbuatan itu adalah sangat
zalim. Dan pertahankanlah sinagog, gereja dan biara dan kemudian itu mesjid
Islam, daripada gangguan orang-orang yang bermaksud kepada agama memuja
Allah: Tuhan Allah Yang Maha Esa.

Memang telah berdiri di beberapa tempat dan kota beberapa mesjid yang
besar. Tetapi seluruhnya tidaklah didirikan oleh pemerintah, tidaklah didirikan
oleh Kementerian atau Departemen Agama. Hanya sebuah mesjid dalam kota
Jakarta, yaitu Mesjid Agung Al-Azhar, yang berdiri di atas suatu pekarangan
yang luas di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 90olo mesjid itu adalah bantuan
pemerintah, namun panitia dan pengurusnya tetap swasta.

Mengapa yang satu itu lolos? Ialah karena Perdana Menteri yang mem-
permudahnya waktu itu ialah Mohammad Natsir, MenteriAgamanya Kiyahi
Fakih Usman dan Wali Kota Jakarta Almarhum Syamsurrijal. Kalau tidaklah
karena itu, 90olo kemungkinan bahwa tanah itu telah diserahkan kepada
Katholik.

Mesjid Istiqlal yang dikerjakan dalam masa lebih 10 tahun, asalmulanya
telah diprakarsai oleh satu panitia swasta. Tetapi untuk kemegahan dirinya, Ir.
Sukarno mencaplok panitia itu, lalu dikepalainya sendiri. Setelah dia jatuh,
kembali seret lagi pembangunan mesjid itu.

Dan seluruh panitia pendirian mesjid-mesjid di daerah yang luas di Indo-
nesia ini, sebagai Mesjid Ambon, Mesjid Kota Medan, Mesjid Agung diPalem-
bang, Mesjid di Flores dan lain-lain, adalah panitia swasta belaka, pengusaha
pemerintah tokuf menonjolkan diri, mengelakkan tuduhan fanatik agama.
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Di beberapa kota orang mendirikan mesjid dengan memakai namaJendral-
jendral supaya jangan terlalu banyak desas-desus menghalang-halanginya.
Sebab orang takut kepada nama tentara.

(115) Dan kepunyaan Allahlah Timur
dan Barat; maka ke mana juapun
kamu menghadap, di sanapun
ada wajah Allah; sesungguhnya
Allah adalah Maha Luas lagi
Maha Mengetahui.

(116) Dan mereka berkata: Allah telah
mengambil anak! Maha Suci Dia;

(117) Yang mencipta semua langit dan
bumi dengan tak ada bandingan.
Dan apabila Dia telah menentu-
kan sesuatu, Dia hanya ber-
firman kepadanya: Jadilah! Maka
diapun terjadi.

(118) Dan berkata orang-orang yang
tidak berpengetahuan itu: Me-
ngapa tidak bercakap-cakap
Allah itu dengan kita, atau datang
kepada kita suatu tanda? Seperti
itu jugalah kata-kata orang-orang
yang sebelum mereka, seperti
kata mereka itu pula. Bersamaan
hati mereka. Sesungguhnya
telah Kamijelaskan ayat-ayat ke-
pada kaum yang yakin.
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Kemudian, setelah ditegaskan zalim orang-orang yang menghalangi tempat
beribadat kepada Allah, apatah lagi menghancurkan dan merusakkannya,
dijelaskan lagi tentang hakikat ibadat:
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" D an kepuny aan Allahlah T imur dan B ar a t. " (pangkal ayat 1 15 ). Ahli taf sir
al-Jalal menafsirkannya demikian; "maka kepunyaan Allahlah seluruh jagat

ini," sebab di mana-mana ada Timur dan di mana-mana ada Barat. Apabila kita
tegak menghadap ketepatan matahari terbit (masyriq) maka yang di belakang
kita adalah Barat, yang di kanan kita adalah Selatan dan di kiri kita adalah Utara.
"Maka ke mana juapun kamu menghadap, di sanapun ada waioh Allah;
sesungguhnya Allah adalah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. " (ujung ayat
115).

Inilah hikmat yang sebenarnya; ke manapun kita menghadapkan muka
ketika beribadat kepada Tuhan, ketika sembahyangpun, asal hati telah di-

hadapkan kepada Allah, diterimalah ibadat itu oleh Tuhan. Sebab Timur dan
Barat, Utara ataupun Selatan, Allah jua yang empunya. Memang kemudiannya
telah diatur oleh Rasulullah, dengan perintahSabdaTuhan menentukan Ka'bah
Masjidil Haram sebagai kiblat tetap, namun sekali-sekali ketika hari sangat
gelap misalnya, sehingga kita tidak tahu arah kiblat, ke manapun saja muka
terhadap, sah jualah sembahyang kita, asal hati khusyu'. Malahan kalau hati
tidak khusyu' terhadap kepada wajah Tuhan, walaupun telah menghadap ke
kiblat Masjidil Haram, belum juga tentu sembahyang itu akan diterima Tuhan.
Imam Ghazali berpendirian tidak sah sembahyang kalau tidak khusyu'.

As-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi Failasuf dan Shufi yang terkenal
itu pernah menyatakan pendirian bahwa menghadap kiblat menurut fahamnya,
tidaklah syarat sah sembahyang. Tetapi karena telah ijma' (sefaham) seluruh
Ulama menyatakan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah sembahyang,
diapun tidak mau berpacul (memisahkan diri) dari ijma' itu. Ayat inidapatlah
menimbulkan faham bahwasanya yang teramat penting, yang menjadi inti sejati
daripada sembahyang, ialah khusyu' menghadap ke wajah Tuhan. Adapun
menghadap kiblat ke Ka'bah dalam sembahyang adalah wajib dituruti karena
perintah yang nyata, yang kelak kita akan sampai kepada penafsirannya
beberapa ayat lagi. Dan ayat 115 ini tetap berlaku kuasanya di malam sangat
gelap, sehingga kita tidak tahu di mana kiblat. Atau kita sedang diatas kapal
udara yang menuju ke satu tujuan, bukan menjuruskan ke Ka'bah. Sesungguh-
nya Maha Luaslah Tuhan Allah itu Dia Ada di mana-mana dan Maha Menge-
tahui akan kepatuhan hati hamba-hambaNya sekalian.

Ketika menafsirkan ayat 106 tentang nasikh dan mansukh, telah kita
bayangkan juga khilafiyah Ulama tentang adakah atau tidak suatu hukum yang
mansukh di dalam al-Quran? Adakah satu ayat yang tulisannya masih ada,

tetapi hukumnya tidak berlaku lagi? Maka ayat 115 ini menjadi salah satu
khilafiyah tentang adanya nasikh dan mansukh. Golongan yang mengatakan
adanya nasikh dan mansukh mengatakan bahwa ayat 115 ini telah mansukh.
Sebab kemudiannya telah datang ayat 144 dan 149 dan 150 yang menentukan
Masjidil Haram sebagai kiblat.

Maka dengan demikian tidaklah sah lagi menghadapkan sembahyang ke
penjuru yang lain, kecuali ke MasjidilHaram, dan kecuali kalau tidak tahu arah
kiblat.
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Menurut suatu riwayat yang dibawakan oleh IbnulMundzir dan lbnu Abi
Hatim dan al-Hakim dan dia berkata riwayat inishahih, dan al-Baihaqididalam
Sunannya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: "Yang mula-mula sekali
dimansukhkan dari al-Quran menurut ingatan kita - tetapiAllah yang lebih
tahu (Wallahu A'lam) - ialah urusan kiblat. Tuhan telah bersabda: "Kepunya-
an Allahlah masyriq dan maghrib," dan seterusnya sebagai tersebut di dalam
ayat. Maka menghadaplah Rasulullah s.a.w. dan sembahyanglah dia mengha-
dap ke Baitul Maqdis dan ditinggalkannya BaitulAtiq, dan dengan demikian
dimansukhkanlah ayat ini; lalu dibaca oleh lbnu Abbas "dan dari mana saja
engkau datang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. " (ayat
149 atau ayat 150).

Tetapi golongan yangmempertahankan bahwa didalam al-Quran tidak ada
hukum yang mansukh menyatakan bahwa di dalam ayat inipun tidak terdapat
mansukh. Sebab isiayat 115 ini tetap berlaku. Menurut mereka, tetaplah ke
mana sajapun kita menghadapkan muka, namun di sana tetap ada wajahAllah.
Perintah menghadapkan muka kepada Ka'bah tetap berlaku untuk memper-
satukan seluruh kiblat kaum Muslimin, jangan sampai mereka berpecah-belah,
berkiblat sebanyak mereka. Terutama di dalam sembahyang yang wajib lima
waktu. Apa lagi ada pula sebuah riwayat yang dirawikan oleh Ibnu AbiSyaibah
dan Abd bin Humaid, dan Muslim dan Termidzi dan an-Nasa'i dan lain-lain, yang
diterima dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah sem-
bahyang di atas kenderaannya, yaitu sembahyang tathawwu' (sembahyang
sunnat), ke mana saja tunggangannya itu menghadapkannya. Lalu Ibnu Umar
membaca ayat "Ke mana juapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah
Allah." (ayat 115 ini) dan dia berkata: "Pada keadaan seperti inilah ayat ini
diturunkan."

Dikuatkan pula oleh suatu riwayat yang dirawikan oleh Bukhari, yang
diterimanya daripada sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi s.a.w. pernah
sembahyang di atas tunggangannya menghadap ke Timur, tetapi apabila dia
akan sembahyang yang mokfubol (yang 5 waktu) beliau pun turun dan meng-
hadaplah beliau ke kiblat, lalu sembahyang.

Dan ada pula sebuah Hadis yang dirawikan oleh Abd bin Humaid, dan Ibnu
Majah dan Ibnu Jarir dan lain-lain, dan diriwayatkan pula oleh Termidzi
(meskipun Termidzi ini mengatakan dha'if) yang diterima dari sahabat Nabi,
Amir bin Rabi'ah, bahwa Amir bin Rabi'ah inipernah bersama banvak sahabat
Nabi berjalan mengiringkan beliau dalam satu perjalanan. Malam sangat gelap,
lalu datang waktu sembahyang, merekapun turun sembahyang, ada orang yang
pergi ke atas batu dan sembahyang di sana. Setelah hari siang, ternyata bahwa
mereka sembahyang tadi malam itu tidak menghadap tepat arah kiblat, lalu
disampaikan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Maka turunlah ayatini:."Kepunya-
on Allahlah masyriq dan maghrib ," maka bersabdalah Rasulullah s.a.w.: "Telah
berlaku sembahyang kamu." Artinya, sah sembahyang itu, tak perlu diulang.

Dengan alasan yang demikian, segolongan yang mengatakan tidak ada
nasikh tidak ada mansukh menguatkan bahwa ayat 115 tidak mansukh. Walau-
pun pada riwayat yang diterima daripada Amir bin Rabi'ah ini seakan-akan

.)
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nampak bahwa ayat 115 kemudian turun daripada ayat 144 dan 149 dan 150,

dan diragukan keshahihan Hadis ini oleh Termidzi, tetapi setelah disambung-
kan dengan Hadis riwayat lbnu Umar dan Jabir dan Abdullah tad teranglah
bahwa ayat 115 tidak mansukh, tetapitetap berlaku, yaitu untuk sembahyang-
sembahyang tathawwu' di atas kenderaan, atau di waktu tidak jelas di mana
arah kiblat sebab hari gelap, atau di zaman moden kita sekarang ini, kita
sembahyang yang sunnat atau yang wajib sedang di dalam keretapi, bahkan di
dalam kapal udara. Datang waktu sembahyang, padahal yangdituju kenderaan
itu tidak tepat mengarah ke kiblat. Tentu bila waktu sembahyang telah datang
kitapun sembahyang. Kalau Nabi s.a.w. naik tunggangan unta, lalu sembahyang
menghadap kiblat, niscaya sedang diatas kapaludara kita tidak dapat berbuat
demikian, sehingga sembahyang yang makfubofpun dapat kita kerjakan de-
ngan tidak menghadap ke Masjidil Haram, melainkan kita berpegang kepada
ayat 115 ini; ke marlb sajapun muka menghadap namun di sana ada wajah Allah,
yang pokok ialah khusyu'.*

"Dan mereka berkata: Allah telah mengombil anak." (pangkal ayat 116).

Atau diturunkan asalartidari lttakhadzo: Allah telah mengambilanak. Orang
Nasrani mempunyai kepercayaan bahwa Nabi Isa Almasih itu adalah anak
Allah. Sebasian dari orang Yahudi pun demikian pula, ada yang mengatakan
bahwa Uzair atau lzair Imam besar dan Nabiyang membangkitkan kembali
Kerajaan Banilsrail setelah penawanan raja Nebukadnezar, adalah anak Allah.
Orang musyrikin penyembah berhala ditanah Arab ada pula yangmengatakan
bahwa Malaikat-malaikat itu adalah anak Allah dan perempuan semua. Di
dalam catatan yang oleh orang Yahudi disebut Taurat, ada dikatakan bahwa
Bani Israil itu adalah anak Allah.

Ayat ini adalah pertaliannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Tempat
beribadat kepada Allah hendaklah dimakmurkan dan jangan dihalang'halangi.
Timur dan Barat, Utara dan Selatan, seluruhnya kepunyaanAllah, dan kepada-
Nyalah menghadap yang sebenarnya. Tetapi hendaklah menetapkan benar-

benar dalam hati siapa dan bagaimana yang sebenarnya Allah itu. Dia Tunggal,
tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hendaklah bersihkan kepercayaan
kepadaNya. Jangan dikatakan Dia beranak, karena Tuhan itu bukan makhluk
yang memerlukan keturunan untuk meneruskan atau menyambung kekuasa'
anNya kalau Dia mati. Allah itu hidup terus; tidak akan mati-mati.'MohoSuci
Dio. " Tidak masuk dalam akal yang murni bahwa Dia beranak. "Bahkan
kepunyaanl''lyaloh apa yang ada di semualangit dan bumi; semuonyakepada'
Nyoloh bertunduk." (ujung ayat 116). Hanya satu Dia. Tidak ada anakNya.
Yang selainnya ini, segala kandungan semua langit, segala kandungan bumi,
semuanya di bawah kekuasaanNya. Dan semua patuh, menekur bertunduk
kepadaNya. Sama saja di antara makhluk yang beku dengan makhluk ber-

* Tentang hal kiblat ini akan dibicarakan pula panjang lebar pada tempatnya diayat'ayat
yang selanjutnya kelak. (Sila baca jllid2/Juzu'2).
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nyawa. Malaikat bukan anakNya, manusiapun bukan analNya, tetapi makh-
lukNya. Yang terjadi karena diciptakanNya. Kamu orang musyrikin; kamu
katakan Malaikat anak Allah, lalu kamu ambil kayu atau batu menjadi berhala
dan patung, lalu kamu sembah. Sebab katamu dia anak Allah!'Maha Suci Dia!"
Kamu orang Nasrani: Isa Almasih yang lahir deng6n kuatkuasa llahi menurut
jalan yang tidak terbiasa, kamu katakan pula anak Allah. Kalau kamu fikirkan
halitu dalam-dalam kamu sendiri akan bingungdengan kepercayaanmu itu.lsa
Almasih itu makan dan minum sebagai manusia biasa. Padahal Tuhan Allah
tidak makan dan tidak minum. Dan Isa Almasih itu kalau mengantuk matanya,
diapun tidur. Sedang Tuhan Allah tidak pemah tidur.

Memang Isa Almasih ataupun Uzair ataupun manusid-manusia yang Iain,

diangkat Tuhan menjadi Rasul dan Nabi, kadang-kadang diberi mu jizat. Nyata-
lah bahwa semua bukan atas kehendak mereka, melainkan atas kehendak
Allah jua. Allahlah yang sebenar Tuhan dan Dia tidak memerlukan anak. Mulai
sekarang berhentilah dari fikiran yang demikian. Karena tidak masuk akal.

Badfus-samawati wal ordhr-' Kita artikan: "Yang menciptakan semua
longit dan bumi dengan tiada bandingan." (pangkal ayat 117).

Di sana terdapat kalimat BodI. Arti BodI ialah penciptaan, yang menge-
luarkan suatu ciptaan belum pernah didahului oleh orang lain. Sebab itu maka
ilmu ungkapan kata-kata yang indah dinamai dalam bahasa Arab: Ilmu Bodi"
Tuhan Allah mencipta alam adalah atas kehendakNyadan bentuknyapun atas
pilihanNya sendiri. Tidak dapat didahului oleh siapapun dan tak dapat disamai
oleh siapapun. Sebab itu pula maka kalau ada seorang mencipta satu lukisan
yang belum dicapai oleh orang lain, ciptaannya itu disebut juga Bodi. Bahkan
kata-kata Bidoh yang biasa terpakai dalam agama, juga ambilan dari kata Bodi".
Kalau ada orang menambah-nambah suatu amalan agama, yang tidak menurut
teladan daripada Rasulullah, disebut pembuat Bidah, atau Mubtadf .

Itu pula sebabnya maka tidak mendapat kata lain buat menyatakan mak-
sud dari ayat Bodfus samawatiwal ardhi, ialah"menciptakan semua langit dan
bumi dengan tiada bandingan." Diberi ujung dengan tiadabandingan supaya
jelas apa yang dimaksud dengan kata pencipta.

"Dan apabila Dia telah menentukan sesuolu, Dia hanya berfirman ke'
padanya: Jadilah! Maka diapun terjadi." (ujung ayat 117).

Dengan ayat ini jelas siapa Tuhan dan siapa makhlukNya. Tuhan AIlah
berkekuasaan mutlak dan langsung, tidak memakai perantaraan. Bila Dia
menghendaki sesuatu, diperintahkanNya saja supaya terjadi, maka sesuatu
itupun terjadi. Bagaimana rahasia kejadian itu, berapa lamanya dan bila masa-
nya, tidaklah kuat otak manusia buat berfikir sampai ke sana. Yang terang
dengan ayat ini ialah bahwa Allah yang seperti itu Maha Besar kekuasaanNya
tidaklah memerlukan anak.

Orang Yahudi mengatakan Allah itu beranak, Uzair namanya. Orang
Nasrani mengatakan Allah itu beranak, Isa Almasih namanya. Orang musyrikin
Arab mengatakan Allah itu beranak, dan anak itu perempuan, yaitu sekalian
Malaikat. Maka dengan keterangan ayat ini, bahwa Allah itu Maha Kuasa



Surat Al-Baqarah (Ayat 117'118) 281

muttak sendirinya mencipta alam ini, dengan tidak memerlukan pertolongan
yang lain memberi kenyataan bahwa anak itu tidak perlu bagiAllahYangMaha
Kuasa, di dalam menjadikan dan menciptakan seluruh langit dan bumidengan
seluruir isinya. Kalau difikirkan bahwa anak itu ada bagiAllah, pada kekuasaan

seluruhnya hanya ada pada Allah, nyatalah bahwa adanya anak itu hanya

membuat anak-anak yang menganggur dari kekuasaan. Dan kalau anak-anak

itu turut berkuasa, nyatalah bahwa kekuasaan yang telah dibagikan Allah
kepada anak yong dikosih itu telah mengurangi kekuasaan yang ada pada Allah
sendiri. Untuk menerima gagasanTuhan beranak ini, fikiran mestidikacaukan
lebih dahulu, sehingga gambaran tentang kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa

itu tidak terang lagi.
"MahaSuci Diol" Dia Tunggal, Dia Khaliq! Yang selainNya adalah makh'

luk. Dengan ini maka bulatkanlah ibadat dan persembahan kepadaNya saja,

karena Dia memang Esa, mustahil berbilang. Mustahil beranak. Kepercayaan
yang pecah, yang tidak tunggal akan memecah fikiran sendiri. Dan fikirkanlah
agama itu baik-baik, sehingga dapat dikerjakan dengan fikiran murni.

Dengan kalimat Kun, artinya; Jodiloh, atau Adoloh. Tuhan bersabda, maka
apa yang dikehendakiNyapun teriadi. Kalimat itu Ia tujukan kepada yang belum
ada supaya ada, atau kepada yang telah ada supaya lebih sempuma. Sebelum
datang kalimat Kun, barang itu belum ada. Maka takluk adanya sesuatu ialah

kepada iradatNya (kehendakNya). Jika tidak dengan iradatNya tidaklah jadi.

Bagaimana pertalian di antara sebelum ada, menjadiada, sejak bilaadanya
dan bagaimana dahulunya, tidaklah ada seorang sarjanapun mengetahuinya.
Yang disusun hanya kumpulan dari kemungkinon, hanya sangka-sangka,
(Zhan). Dan itulah yang dinamai ilmu. Sebab hal itu adalah rahasia Ilahi yang

sangat dalam; hal itu tertutup buat kita selama-lamanya, sebagaimana juga

tertutup rahasia buat mengetahui Dzat Allah. Kata pendek yang diungkapkan
dalam al-Quran kun la yakun. Jadilah, maka diapun terjadi! Hanyalah semata-

mata buat mendekatkan kepada faham kita saja. Kita sendiritidak dapat lagi

berjalan lebih jauh dari itu. Kalau dikatakan bahwa alam yang ada itu timbuldari
dalam Allah sendiri, niscaya mustahil. Sebab suatu ketimbulan hanyalah me-

nempuh salah satu dua jalan. Pertama timbul yang mesti, sebagai mestinya
timbul panas dari cahaya. Teranglah bahwa timbul yang demikian bukan
kehendak dari keduanya ataupun salah satu dari keduanya. Atau jalan kedua,
yaitu ada karena perkawinan sebagai lahirnya seorang manusia. Maka Allah
adalah Tunggal, dan bukanlah teriadinya apa yang ada ini karena pertemuon di
antara satu Allah jantan dengan satu Allah betina: "Maha Suci DioI"

Setelah ditilik keadaan ini, bertambah tidak perlu diadakan pula anak bagi

Allah. Fikiran yang sihat tidak memberinya tempat buat masuk.

" D an berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan itu : M engapa tidak
bercokap-cakap Allah itu dengan kita, otau datongkepada kito sotu tanda?"
(pangkal ayat 118).

selain dari mengatakan bahwa Tuhan Allah beranak, satu waktu datang

lagi kepada Rasulullah s.a.w. suatu usul, yaitu kalau memang Tuhan Allah itu
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ada dan Maha Kuasa, mengapa Allah itu tidak datang bercakap-cakap dengan
mereka, atauTuhan membuktikan bahwa Dia ada dengan menunjukkan suatu
tanda. Di pangkal ayat sudah dinyatakan bahwa usul seperti ini timbulnya ialah
daripada orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kalau orang itu berilmu,
berfikir mendalam, tidak mungkin timbul usul seperti itu.

Di dalam Surat al-lsra'(Surat 17) yang turun diMakkah, sudah dilukiskan
pula permintaan-permintaan yang tidak-tidak itu. Mereka minta adakan mata-
air dari bumi (Ayat 90), atau kebun indah mempunyai sungai mengalir, terjadi
sendirinya (ayat 91), atau runtuhkan langit (ayat 91), atau Tuhan Allah turun ke
dunia diiringkan oleh Malaikat (ayat 92), atau dirikan sebuah rumah tempat
tinggal Nabi Muhammad sendiri yang bertatahkan emas (ayat 93).

Maka di sambungan ayat Tuhan bersabda: "Seperti itu jugalah kata-kata
orang-orang yang sebelum mereka, seperti kata mereka itu pula." Artinya,
usul kaum musyrikin Arab atau Yahudi yang sekarang, meminta supayaTuhan
Allah bercakap dengan mereka, bukanlah usuldatang sekarang saja. Ummat-
ummat yang dahulupun meminta demikian pula. Ummat NabiMusa mengemu-
kakan berbagai permintaan kepada Musa; setengah permintaan itu dikabulkan
Tuhan, namun mereka tetap keras kepala dan yang kafir bertambah kafir juga.

Ummat Nabi Shalih meminta didatangkan seekor unta sebagaimu'jizat: Unta
itu didatangkan, tetapi mereka langgar janji dan mereka bunuh unta itu.

Maka datanglah sambungan ayat: " Bersamaan hati mereka. " Baik Yahudi
yang dahulu atau Yahudi yang sekarang, atau ummat yang dahulu atau
musyrikin yang sekarang, namun hati mereka sama saja. Yaitu kekufuran
kepada Allah menyebabkan timbulnya berbagai usul yang tidak-tidak, yang
bercakap asal bercakap.

Sepintas lalu.timbul pertanyaan: "Apakah permohonan mereka itu tidak
akan dikabulkan Tuhan?"

Tuhan telah menjawab, dengan ujung ayat: "Sesungguhnya telah Kami
jeloskan oyat-oyat itu kepada kaum yang yakin." (ujung ayat 118).

Bagi orang yang yakin ayat-ayat itu sudah nampak. Tidak perlu lagi
menurunkan ayat baru. Tidak perlu lagi tercipta di tengah padang belantara
sebuah istana indah bertatahkan emas dan ratna-mutumanikam lalu tercipta
lagi taman-sari indah-berseri, sungai mengalir laksana ulargerang; tidak perlu
lagi ayat-ayat yang lain yang diminta itu. Sebab bagi orang yang yakin segala
yartg nampak ini adalah ayat belaka:

"-\i 
t \ J3')3 *.'q\'t tA,9e

Dan pada tiap-tiap sesuofu adalah tanda bagNya;
yang menu.njukkon bahwa Dia Esa adanya.

Orang-orang yang yakinpun telah bercakap-cakap dengan Allah didalam
munajatnya, di dalam doanya, didalam sembahyangnya yang khusyu', dan di

l
I

)



Surat Al-Baqaroh (Ayat 119 123)

dalam segala tingkah-laku perbuatannya. Dia selalu merasai bahwa dirinya
tidak lepas dari tilikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang bodoh, walaupun
berapa banyaknya terbentang di hadapan matanya, tidak juga dia akan yakin.

283

(119) Sesungguhnya telah Kami utus
engkau dengan kebenaran, pem-
bawa berita gembira dan peringa-
tan ancaman. Dan tidaklah
engkau akan ditanya darihalahli-
ahli neraka.

(120) Dan sekali-kalitidaklah ridha ter-
hadap engkau orang-orang
Yahudi dan Nasrani itu, sehingga
engkau mengikut agama mere-
ka. Katakanlah: Sesungguhnya
petunjuk Allah, itulah dia yang
petunjuk. Dan sesungguhnya
jika engkau turuti kemauan-ke-
mauan mereka itu, sesudah
datang kepada engkau pengeta-
huan, tidaklah adabagi engkau
selain Allah akan pelindung dan
tidak pula akan penolong.

(121) Orang-orang yang Kami datang-
kan kepada mereka akan Kitab,
yang mereka baca dengan sebe-
nar-benar bacaan, itulah orang-
orang yang akan percaya ke-
padanya. Dan barangsiapa yang
tidak mau percaya kepadanya,
itulah orang-orang yang merugi.
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(123) Dan takutlah kamu akan hari
yang tidak akan dapat melepas-
kan satu diri daripada diri yang
lain sesuatupun, dan tidak diteri-
ma daripadanya penebusan, dan
tidak bermanfaat padanya satu
syafaatpun dan tidaklah mereka
akan ditolong.
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Yr Lrj,

"Sesungguhnya telah Kami utus dengan kebenaran." (pangkal ayat 119).
Kebenaran ialah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal yang
sihat, yang tidak akan dapat ditumbangkan oleh perkisaran angin zaman, yang
menolak akan segala yang salah, menentang yang bobrok, agak-agak dan
angan-angan, dongeng-dongeng yang tidak berdasar. Kebenaran ialah yang
menimbulkan thuma'ninoh, yaitu ketenteraman di dalam batin orang yang
menganutnya, dan menghilangkan keraguan. Kebenaran pada kepercayaan
(i'tikad) tentang keesaan Allah, dan kebenaran tentang syariat dan peraturan
yang disampaikanNya. Dengan itulah NabiMuhammad s.a.w. diutus Tuhan ke
dunia ini. "Pembawa berita gembiro," untuk barangsiapa yang menerima
kebenaran itu. Berita yang menggembirakan hati mereka, baik di dunia atau
kelak di akhirat karena tempat yang bahagia yang disediakan untuk mereka
"dan peringatan ancamon" bagi barangsiapa yang tak sudi menerima kebe-
naran itu, ialah ancaman bahwa hidupnya di dunia akan sengsara dan diakhirat
akan dihinakan dengan azab. Maka lantaran itulah tugas engkau, wahai utusan-
ku yang membawa kebenaran, memberikan berita gembira bagi yang taat dan
ancaman siksa bagi yang menolak, teguhlah engkau pada tugasmu itu dan
bekerjalah terus, jangan berhenti: "Dan tidoklah engkau akan ditanya dari hal
ahliahli neraka." (ujung ayat 119).

Artinya sebagai penghubung untuk Rasul supaya pekerjaan beliau diterus-
kan. Yaitu menyampaikan kebenaran, menggembirakan yang taat dan me-
nyampaikan berita pahit bagi yang menolak. Pekerjaan engkau ini memang
berat dan banyak orang yang akan menentangnya, maka janganlah engkau
ambil pusing segala tingkah-laku mereka. Tidaklah engkau yang akan ditanya
tentang perangai orang-orang ahli neraka itu. Hal yang demikian sudahlah hal
yang biasa bagi seorang Rasul. Karena seorang Rasul adalah seorang Maha-
guru, bukan seorang pemaksa. Tunjukkan kepada mereka mudharat dan
manfaat, tunjukkan kepada mereka betapa bahagianya jika mereka patuhi dan
betapa bencana jika mereka masih saja berkeras kepala. Yang akan beroleh
bahaya bukan orang lain, melainkan diri mereka jua. sabda Tuhan selanjutnya;

"Dan sekali-kali tidaklah ridha terhadap engkau orangyohudidon Nos-
rani itu, sehinggo engkau mengikut ogamomereko. "(pangkalayat 120). Untuk
mengetahui latar-belakang sabda Tuhan ini, hendaklah kita ketahuibahwasa-
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nya sebelum Rasulullah s.a.w. diutus dalam kalangan bangsa Arab, adalah
seluruh bangsa Arab itu dipandang Ummi atau orang-orang yang bodoh, tidak
beragama, penyembah berhala. Kecerdasannya dianggap rendah. Sedang
orang Yahudi dan Nasrani yang berdiam di sekitar bangsa Arab itu me-

mandang, barulah Arab itu akan tinggi kecerdasannya, kalau mereka suka

memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani. Sekarang Nabi Muhammad
s.a.w. diutus Tuhan membawa ajaran Tuhan mencegah menyembah berhala,
percaya kepada Kitab-kitab dan Rasul-rasul yang terdahulu, baik Musa dan
Harun atau Isa Almasih. Lantaran Nabi s.a.w. tidak menyebut-nyebut agama
Yahudi atau Nasrani, melainkan menunjukkan pula cacat-cacat yang telah

terdapat dalam kedua agama itu, jengkellah hati mereka. Mereka ingin hendak'
nya Nabi Muhammad itu mempropagandakan agama mereka. Yahudi meng-
hendaki NabiMuhammad s.a.w. itu jadiYahudi, dan Nasrani menghendakinya
jadiNasrani.

Setelah itu Tuhan memberikan tuntunan kepada RasulNya: "Katakanlah:
Sesungguhnya petunjuk Allah rtulah dia yang petunjuk." Dengan inilah ke-

inginan mereka agar Rasul mengikuti agama mereka telah dijawab. Bahwasa-
nya yang menjadipedoman didalam hidup, dan yang diserukan oleh Muham-
mad s.a.w. kepada seluruh ummat manusia ialah petunjuk Allah. Petunjuk
Allahlah yang sejati petunjuk. Adapun petunjuk manusia, khayal dan teori
manusia bukanlah petunjuk. Dengan ini marilah berikan nilainya kepada
Yahudi dan Nasrani itu, adakah keduanya itu petunjuk Allah? Tuhan telah

mengutus Musa dan Harun dan mengutus Isa Almasih, dan kemudian di-

sambung oleh Muhammad. Cobalah perhatikan, apakah segala sesuatu yang

menjadi anutan Yahudi dan Nasrani sekarang ini masih berdasar kepada
petunjuk Allah yang sejati? Atau telah dicampuri oleh tangan manusia? Dengan

inipun lebih jelas, bahwa Muhammad s.a.w. adalahdatang membawa petunjuk
Allah. Kalau Yahudi dan Nasrani masih berpegang kepada petunjuk Allah yang

asli, bahwa Nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dengan sendirinya akan
timbullah persesuaian.

Dan sabda Tuhan seterusnya:
"Don sesungguhnya iika engkau turuti kemauan'kemauan mereka itu."

Dengan lanjutan ayat ini, telah diingatkan Tuhan kemauan-kemauan mereka,
yang ditulis Ahwaa-ahum. Dari kalimat hawa, atau hawanafsu, atau sentimen
yang samasekali tidak ada dasar kebenarannya. Setengah darihawanafsu itu
telah dibayangkan pada ayat-ayat diatas tadi, yaitu kata mereka bahwa agama
yang benar hanya agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi merasa bahwa segala

anjuran dari pihak lain, walaupun benar, kalau tidak timbul dari orang yang

berdarah Israil adalah tidak sah. Sebab mereka adalah "Kaum yang telah dipilih
dan diistimewakan Tuhan." Yahudi dan Nasrani telah memandang bahwa
masin g- masing mereka telah menjad i golongan yang ist imeut a. Lantaran keper-
cayaan yang demikian, mereka tidak mau lagimenilaikebenaran dan menguji
faham yang mereka anut. Maka kalau kemauan atau hawanafsu mereka ini
diperturutkan: "Sesudoh datang kepada engkau pengetahuan," yaitu Wahyu
yang telah diturunkan Tuhan kepada Rasul s.a.w. bahwa tidak ada Tuhan yang



286 Talsir Al-Azhar (Juzu' 1)

sebenarnya patut disembah melainkan Allah, dan Allah itu tidak beranak dan
tidak diperanakkan, dan lain-lain dasar pokok Tauhid, yang jadi pegangan dan
tiang teguh dari ajaran sekalian Nabi dan Rasul. Maka kalau kehendak dan
kemauan kedua pemeluk agama itu engkau perturutkan, sedang engkau telah
diberi ilmu tentang hakikat yang sebenarnya. "ridoklahadabagiengkau selain
Allah akan pelindung dan tidak pula okan penolong." (ujung ayat 120).

Pokok ilmu telah diturunkan kepada NabiMuhammad s.a.w., dan pokok
ilmu itu pegangan sejati untuk seluruh Rasulsejak Nuh sampaiNabi-nabiyang
datang di belakang Nuh sebagai disebutkan dalam surat 42, as-syura ayat 13.
Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan itulah hakikat igama,
dan satu itulah pegangan bersama sekalian Nabi, tidak boleh berpecah-belah
padanya. Apabila menyeleweng sedikit saja dari ketentuan itu, tersesatlah
daripada jalan yang benar dan segala pegangan tidak lagiberdasar ilmu. Dan
segala pegangan di luar dari itu, sudah tegas tidak lagi datang dariAllah. Kalau
sudah tegas tidak datang dari Allah, maka tidaklah ada lagijaminan dari Allah
bahwa Dia akan melindunginya dan tidak pula lagi akan mendapat pertolongan
daripadaNya.

Yahudi mengajarkan bahwa bangsa yang paling pirihan daram dunia ini,
tidak lain hanyalah Bani Israil. Bangsa lain adalah rendah belaka. Ini tidak sesuai
dengan hakikat ilmu. Hakikat ilmu ialah bahwa manusia adalah keturunan
Adam, dan Adam dari tanah. Perbedaan warna kulit atau darah keturunan
bukan melebihkan yang satu dari yang lain. Yang mulia di sisi Allah ialah
barangsiapa yang lebih takwa kepadaNya.

Nasrani mengajarkan bahwa manusia ini berdosa waris, karena dosa
Adam. Beribu-ribu tahun Allah bingung di antara sifat kasihNya dengan sifat
adilNya. Akhirnya dia mengambil keputusan, yaitu menjelma sendiri ke dalam
alam ini, yaitu masuk ke dalam rahimnya seorang anak-dara yang suci, lalu
menjelma menjadi Isa Almasih, yang disebutnya sebagaianaknya. Artinya, Dia
sendiri menjelma menjadi Anakl Lalu Dia mati di atas kayu-palang untuk
menebus dosa manusia itu. Dan yang mati itu ialah Bopo itu sendiri.-

Ajaran itu tidaklah berdasar ilmu; ini adalah Ahwaa-ahurn, angan-angan
yang tidak ada dasarnya. Kalau diturutkan, niscayalah kita akan sangsi. Di
dalam ayat ini ditujukan peringatan kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya
kemauan mereka itu jangan dituruti, sebab kalau dituruti, terlepaslah beliau dari
ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Sudah terang bahwa maksud yang
sebenarnya dari ayat ini ialah buat kita, ummat Muhammad s.a.w. Jangan
sampai kita diombang-ambingkan oleh kemauan manusia, sehingga petunjuk
ilmu dariTuhan kita tinggalkan.

segala macam yang menyeleweng dari Tauhid bukantah petunjuk. pe-
tunjuk sejati banyaklah yang datang dari Allah. Dan dengan ayat ini kita telah
diberi peringatan, bahwasanya Lon tardha,sekali-kali tidak akan ridha yahudi
dan Nasrani sebelum kita mengikuti agama mereka. Menurut loghat, huruf Lon
itu berarti Nofyin-waistiqbalin, yaitu mereka tidak akan ridha, tidak, untuk
selama-lamanya.
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Ayat ini telah memberikan pesan dan pedoman kepada kita, buat terus-
menerus sampai hari kiamat, bahwasanya di dalam dunia ini akan tetap terus
ada perlombaan merebut pengaruh dan menanamkan kekuasaan agrrra. Ayat
ini telah memberi ingat kepada kita, bahwasanya tidaklah begitu penting bagi
orang Yahudi dan Nasrani meyahudikan dan menasranikan orang yang belum
beragama, tetapi yang lebih penting ialah meyahudikan dan menasranikan
pengikut Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Sebab kalau Islam merata di seluruh
dunia ini, pengaruh kedua agama itu akan hilang. Sebab apabila akidah Islami'
yah telah merata dan diinsafi, kedua agama itu akan ditelannya. Sebab pemeluk
lslam berarti kembali kepada hakikat ajaran yang sejati daripada NabiMusa dan
Nabi Isa. Niscaya pemeluk kedua golongan itu tidak senang, sebab agama yang
mereka peluk itu telah mereka pandang sebagai golongan yang wajib di-
pertahankan. Dengan tidak usah mengaji lagi benar atau tidak benar.

Maka isyarat yang diberikan oleh ayat inilah yang telah kita temuidalam
perjalanan sejak Islam bangkit dan tersebar dimuka bumi inisampaisekarang.
Kalau sekiranya kita lihat kegiatan pengkristenan yang begitu hebat, sejak dari
Perang Salib Pertama pada 900 tahun yang lalu, sampai kepada ekspansi
penjajahan sejak 300 tahun yang telah lalu, sampai pula kepada usaha zending-
zending dan missi Protestan dan Katholik ke negeri-negeri Islam dengan
membelanjakan uang berjuta-juta dollar untuk mengkristenkan pemeluk Aga-
ma Islam, semuanya ini adalah isyarat yang telah diberikan oleh ayat ini,
bahwasanya mereka belum ridha dan belum bersenang hati, sebelum ummat
Muhammad menurut agama mereka.

Pekerjaan mereka itu berhasil pada negeri-negeri yang orang Islamnya
hanya pada nama, tetapi tidak mengerti asli pelajarannya. Kadang-kadang
mereka berkata, biarkanlah orang Islam itu tetap memeluk Agama Islam pada
lahir, asal kebatinan mereka telah bertukar jadi Kristen.

Orang Yahudi tidaklah mengadakan Zending dan Missi. Pemeluk agama
Yahudi lebih senang jika agama itu hanya beredar di sekitar Bani lsrail saja,
sebab mereka memandang bahwa mereka mempunyai darah istimewa. Tetapi
mereka memasukkan pengaruh ajaran mereka dari segi yang lain.

Bukan saja di Dunia Islam, bahkan pada dunia Kristen merekapun men-
coba memasukkan pengaruh, sehingga merekalah yang berkuasa. Kita masih
ingat bahwa dalam Kitab-kitab Perjanjian Lama yang menjadipegangan me-
reka, tidak ada pengajaran tentang Hari Akhirat. Agama orang Yahudi itu
terlebih banyak menghadapkan perhatian kepada urusan dunia, kepada harta-
benda. Kehidupan riba (rente) adalah ajaran orang Yahudi. NegeriAmerika
Serikat yang begitu besar dan berpengaruh, terpaksa menutup kantomya dua
hari dalam seminggu. Bukan saja pada hariAhad, sebagai hari besar Kristen,
tetapi hari Sabtupun tutup. Sebab yang memegang keuangan di Wallstreet
(New York) adalah Bankier-bankier Yahudi. Sebab itu maka segala sesuatu
kelancaran ekonomi di tangan Yahudi. Sedangkan di Amerika lagi demikian,
apatah lagi di negeri-negeri lain.

Gerakan Vrijmetselar, Gerakan Masonia, dan beberapa gerakan Inter-
nasional yang lain, tempuknya dalam tangan Yahudi. Dunia Islam tidak perlu
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masuk agama mereka, asal turutkan pengaruh mereka. Negeri-negeri Islam
yang besar-besar terpaksa mendirikan Bank-bank, menjalunkun niaga dan
ekonomi berdasarkan kepada riba, baik riba besar atau riba kecil; teipaksa
memperlicin hukum riba supaya bernafas untuk hidup, tidak dapat mencari
jalan lain, sebab seluruh dunia telah dikongkong oleh ajaran yahudi.

sedikit orang Yahudi yang berpencar-pencar di seluruh dunia dapat men-
dirikan sebuah negara Yahudi, mereka beri nama Israel, di tengah-tengah
negeri orang Arab, dengan dibantu oleh Kerajaan Inggeris dan Amerika,
bahkan mendapat pengakuan pertama dariRusia Komunis.

semuanya inilah yang diisyaratkan oleh ayat yang tengah kita tafsirkan,
bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani belum merasa puas hati, sebelum kita
penganut ajaran Muhammad mengikut agama mereka. Ini bukanlah ancaman
yang menimbulkan takut, tetapi sebagai perangsang supaya kaum Muslimin
terus berjihad menegakkan agamanya, dan melancarkan da'wahnya. Karena
selama kaum Muslimin masih berpegang teguh kepada ajaran agama yang
dipeluknya, mengamalkannya dengan penuh kesadaran, tidaklah mereka akan
runtuh lantaran usaha kedua pemeluk agama itu. Sebab ayat telah menegas-
kan, bahwasanya petunjuk yang sejati tidak ada lain, melainkan pertunjuk
Allah.

Disampaikan orang-orang yang demikian keras hawanafsunya hendak
menarik orang lain ke dalam agamanya, baik Yahudi ataupun Nasrani, maka
Tuhan menerangkan lagi segolongan manusia, yang bukan hanya semata
membaca Kitab, tapi memahamkan.

"Orang-orang yang Kami datangkan kepada mereka akan Kitab; yong
mereka baca dengan sebenor-benar bacaan, itulah orang-orong yang akai
percaya kepadanya." (pangkal ayat 121). Ayat ini memberi kejelasan kepada
kaum Muslimin, bahwasanya apabila mereka membaca Kitab ar-euran yung
diturunkan kepada mereka dengan perantaraan Nabi s.a.w. sebenar-benainya
membaca, yaitu difahamkan isinya dan diikuti, orang yang semacam itulah yang
akan merasai nikmat iman kepadanya. Kalau kita sambungkan dengan ayaf
yang sebelumnya, bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak bersenang hati,
sebelum orang Islam mengikuti agama mereka, maka orang Islam yant tidak
memperhatikan, membaca dan mengikutial-Quran yang akan dapat mengikut
agama yang lain itu.

Setengah ahli tafsir mengartikan Yatlunahu dengan membaca. Dan se-
tengah lagi mengartikannya mengikutinyo. Kitapun dapat menggabungkan
kedua arti itu, membaca dan mengikuti. Jangan hanya iemata-mita dibaca,
padahal tidak diikuti. Dan di sini ditetapkan lagi, Haqqa tilawatihi, sebenar-
benar membaca. Kalau sekiranya al-Quran pada mulanya diturunkan kepada
orang Arab, yang mereka dengan sekali baca saja sudah faham akan artinya,
sebab bahasanya sendiri, betapa lagi kita yang bukan Arab. Niscaya b6ih
bergandalah kewajiban kita untuk memahamkan artinya, dan menladi ke-
wajibanlah bagi orang yang pandai bacaan dan maknanya, mengajaikannya
kepada vang belum pandai. Hendaklah dibaca dengan plnuh peihatian, din



Surat Al-Baqarah (Ayat 121)

mempelajarinya dengan seksama. Pelajari sampai faham. Orang-orang yang

demikianlah yang dih'arap akan beriman kepadanya' Orang yang langsung

mempelajari Kitab dengan akal yang bebas, jangan mendengar Benafsiran
pendeta-pendeta mereka yang telah mengandung maksud lain. Mereka itulah
yang diharapkan beriman kepada kebenaran NabiMuhammad s.a.w.

"Dan barangsiapo yang tidak mahu wrcaya kepadanya." Yaitu pemuka-

pemuka mereka sendiri, pendeta-pendeta mereka, yang telah membuat tafsiran

lain karena maksud tertentu. "ltulah orang'orang yang merugi." (ujung ayat

121). Rugilah mereka karena tidak mendapat kebahagiaan hidayat; gelaplah

mereka di dalam selubung hawanafsu dan kedustaan. Baik oleh karena mereka
memutar-mutar penafsiran Kilab Sucidarikebenaran, atau oleh karena tidak
berani membantah apa yang telah diputuskan oleh pendeta-pendeta mereka.

Inipun menjadi i'tibar pula bagi kita kaum Muslimin yang telah 14 abad jarak

dengan Nabikita Muhammad s.a.w. Meskipun telah berjarak 14 abad, namun

apabila kita mengambilpetunjuk Rasulullah s.a.w. langsung darial-Quran yang

telah betiau bawa, tidaklah kita akan tersesat. Hanya dengan membaca al-

Quran dengan sebenar-benar bacaan dan memahamkan maksudnya; hanya

dengan itulah kita akan dapat beriman kepada kebenarannya. Tetapi orang
yang membacanya hanya karena mengharapkan pahala, tetapi tidak tahu apa

isinya, tidaklah diharap akan mendapat cahaya iman dari dalamnya. Ke-

munduran kita kaum Muslimin dalam lapangan agama kita ialah setelah al-

Quran hanya untuk dibaca-baca cari pahala, tetapi tidak faham apayangditulis
di dalamnya. Apatah lagi setelah zaman kemunduran timbul geiala dalam
kalangan lslam bahwa penafsiran orang yang dinamai Ulamalah yang wajib

diperhatikan, karena beliau lebih faham akan al-Quran daripada kita orang

awam ini. Seakan-akan keawaman hendak dipertahankan terus-menerus. Apa-

kah si awam tidak berusaha supaya iadiUlama pula?

Satu waktu ada pula larangan mengartikan al-Quran. Tetapi berpahala

membacanya. orang-orang yang berfikir bebas jadi bertanya-tanya dalam

hatinya. Kita sebagaiorang Islam ingin mengetahui isial'Quran itu, tetapi kita

tidak mempunyai waktu buat belajar bahasa Arab. Kalau begitu, apakah boco-

boco itu saja yang menjadi kewajiban kita orang Islam? Apakah kita tidak boleh

turut memikirkannya?
Oleh sebab itu penulis "Tafsir" ini sampailah kepada suatu kesimpulan,

bahwasanya mengajarkan arti dan maksud al-Quran kepada orang Islam yang

belum mengarti bahasa Arab, atau yang tidak ada waktu untuk mempelajarinya

adalah menjadi kewajiban bagi orang-orang Islam yang mengerti bahasa itu.

Dalam pengalaman saya akhir-akhir ini diJakarta, adalah berpuluh orang laki-

laki dan perempuan Islam yang selama ini mendapat pendidikan di sekolah'

sekolah Barat membaca tafsir atau terjemahan al'Quran ke bahasa Belanda

atau Inggeris dan sekarang sudah ada bahasa Indonesia, telah menjadi orang

Islam yang tekun, dan bertambah tekun keinginannya mempelajari lebih men-

dalam. Meskipun pada mulanya, jangankan mengetahui bahasa Arab, sedang-

kan tulisannya itu saja mereka tidak tahu. Banyak sekalimereka lebih faham

maksud agama dari membaca terjemahan atau tafsir itu, daripada orang-orang
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yang selalu membaca al-Quran mengharapkan dapat pahala, padahaldia tidak
tahu apa yang dia baca.

Kadang-kadang dalam pergolakan zaman timbul juga gejala-gejala pe-
ngaruh agama lain ke dalam masyarakat Islam, bahwa yang berhak rn"n"nir-
kan pemikiran agama itu hanya para golongan yang digelariulama atau Kiyai.
Tetapi karena membaca keterangan-keterangan Isram dalam bahasa asing,
bahwa dalam Islam tidak ada kelas kependetaan yangmemutuskan halal-haram
sesuatu, maka timbullah semangat mempelajari agama yang merata, dalam
kalangan kaum terpelajar.

lnipun menggembirakan. sebab dengan demikian maka golongan.golong-
an yang memang mempunyai keahlian, yang sebenarnya Ulama Islam, dapit
memperdilam studinya tentang agama dan pengetahuan umum. sebab kepida
mereka jugalah orang akan menanyakan jika timbul soal-soal yang musykil
sebab keahlian mereka. Bukan sebab mereka yang memutuskan.

Pada permulaan peringatan yang dikhususkan kepada Bani Israildiayat40
dahulu, yang mula-mula dikatakan kepada mereka ialah supaya mereka ingat
betapa besarnya nikmat yang telah dikurniakan Tuhan Allih 

-kepadu 
-"r"lu.81 ayat banyaknya, adalah peringatan yang sebagian besar terhadap kepada

mereka. sekarang peringatan itu dikuncikan lagi dengan mengulingi per-
ingatan kurnia Tuhan itu sekali lagi:

"wahai Bani IsraiMngatlah olehmu akan nikmatKu yang terah Aktr
nikmatkan kepada Kamlt." (pangkal ayat 1221. Dari perbudakan dan pe-
nindasan kamu Aku bebaskan. Kepada tanah yang muria pusaka nenek-
moyangmu, kamu Aku antarkan. Makan dan minummu Aku sediakan. Aku
beri kamu pemimpin besar yang tabah dan gagah berani. Itulah Musa. Aku
kalahkan bangsa-bangsa yang menghambat jalanmu. "Dan bahwasanya telah
Aku muliakan kamu o/os bongso-bangsa." (ujung ayat 122).

Diakui Tuhan sekali lagi, bahwa memang pada masa itu mereka dimuliakan
atas bangsa-bangsa lain yang masih kulub. Sebab-sebab kemuliaan itu ialah
karena ajaran yang kamu pegang. Bukan karena darah Keturunan, bukan
karena kamu menjadi bangsa pilihan. Kemudian yang diberikan kepadamu
melebihibangsa-bangsa yang lain, akan tanggal dari diii kamu apabila intisari
ajaran Musa itu tidak kamu pegang teguh lagi, merainkan kamu campur-
adukkan dengan peraturan lain yang dibikin-bikin oleh pemuka.pemuka dan
pemimpin-pemimpin kamu. sebab itu peringatan Tuhan selanjutnya ialah:

"Dan takutlah kamu akon hari yang tidak akan dapat melepaskan satu
dii daripado diri yang lain sesuatupun." (pangkal ayat 123). satu kenyataan
bahwa kemuliaan di sisi Allah ra'ala hanyalah karena iman dan amal. Maka
orang yang kosong imannya, berkurang-kurang amalnya, tidaklah dapat di-
lepaskan oleh temannya yang lain, baik ayah-bundanya atau gurunya sekiliprn,
dari azab yang akan dideritanya. "Don tidok diterima daripadonya pene-
buson. "Tidaklah dapat ditebus atau dibayar, berapapun banyak uangtebusan,
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walau sebanyak isi bumi dan langit. Karena harta kekayaan buat menebus tidak
ada. Orang pulang ke akhirat tidaklah membawa hartabenda untuk penebus
diri. Hartabenda manusia setelah dia mati telah kembali kepada yang empunya
sejati yaitu Allah, lalu dipinjamkanNya kepada waris si mati. Dan apabila
mereka telah punah, semua harta itu diambil kembalioleh yang Empunya. Oleh
sebab itu tidak ada sedikitpun hartabenda buat penebus diri dari azab dihari
kiamat itu, karena tidak ada yang ditebuskan.'Don tidak bermanlaat padanya
satu syafoatpltn." Persangkaan mereka bahwa Nabi'nabi mereka akan dapat
menolong, menjadi permintaan syafaat kepada Allah, minta diringankan, seba'
gai memintakan grasi, atau abolisi kepada Tuhan Allah, sebagai teradat diatas

dunia ini, tidaklah akan berlaku di sana. "Dan tidaklah mereka akan ditolong."
(ujung ayat 123). Tidak ada yang akan menolong karena semua manusia dan
semua Malaikat, dan semua Jin dan syaitan pada waktu itu adalah mem-
pertanggungjawabkan dosa atau jasa mereka sendiri'sendiri.

Dengan ini tertolak pulalah kepercayaan bahwa lsa Almasih menebus dosa
manusia dengan matidi kayu salib.

Penolong satu-satunya hanya Allah. Tetapipertolongan Allah tidaklah ada
faedahnya kalau diminta pada waktu itu, melainkan darihidup sekarang inilah.
Asal perintahNya diikut laranganNya dihentikan, urusan di Hari Akhirat itu
tidak akan sukar lagi.
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(124) Dan (ingatlah) tatkala telah diuji
Ibrahim oleh TuhanNya dengan
beberapa kalimat, maka telah di-
penuhinya semuanya. Diapun
berfirman: Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan engkau
Imam bagimanusia. Dia berkata:
Dan juga dari antara anak-cucu-
ku. Berfirman Dia: Tidaklah akan
mencapai perjanjianKu itu ke-
pada orang-orang yang zalim.

(125) Dan (ingatlah) tatkala telah Kami
jadikan rumah itu tempat ber'
himpun bagi manusia dan (tem-
pat) keamanan: Dan dijadikanlah
seb'agian dari makam Ibrahim itu
tempat sembahyang. Dan telah
Kami perintahkan kepada
Ibrahim dan Ismail, supaya me'
reka berdua membersihkan

b'#11,*e,i;+A{A".y,

Zcy. u,u.
, a - ./ ,/u , ..

J+EJf 6J{p JL:-) Jtt

It JV
z ) . - ..

+1" gl uu

-a

elt

ettoy
/ ,. 2-. I,t.t*u

/.12 a-,/zzz .r.r. ,r.. , a

t,lr.-try qL:. c#l Ul,- ilr

-.,..'4.r. 2, .a .. l.i+.
U ty : )-a, 3' r.l, * q.t: t | :

w!;



D2 Talsir Al-Azhor (Juzu' 1)

rumaMu itu untuk orang-orang
yang tawaf dan orang-orangyang
i'tikaf dan orang-orang yang
ruku' serta sujud.

(126) Dan (ingatlah) tatkala berkata
Ibrahim: Ya Tuhanku. Jadikan-
lah negeri ini negeri yang aman,
dan kurniakanlah kepada pen-
duduknya dari berbagai buah-
buahan, (yaitu) barangsiapa yang
beriman di antara mereka ke-
pada Allah dan Hari Kemudian.
Berfirman Dia: Dan orang-orang
yang kafir pun, akan Aku beri
kesenangan untuk dia semen-
tara, kemudian akan Kami hela-
kan dia kepada siksaan neraka,
yaitu seburuk-buruk tujuan.

(127) Dan (ingatlah) tatkala meng-
angkat Ibrahim sendi-sendi dari
rumah itu dan Ismail: Ya Tuhan
kami, terimalah daripada kami;
sesungguhnya Engkau adalah
Maha Mendengar, Maha Me-
ngetahui.

(128) Ya Tuhan kami! Jadikanlah kami
kedua ini orang-orang yang ber-
serah diri kepada Engkau, dan
dari keturunan-keturunan kami-
pun (hendaknya) menjadi orang-
orang yang berserah diri kepada
Engkau, dan tunjukkan kiranya
kepada kami cara-cara kami ber-
ibadat, dan ampunilah kiranya
kami, sesungguhnya Engkau
adalah Maha Pengampun lagi Pe-
nyayang.
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(129) Ya Tuhan kami! Bangkitkanlah di
antara mereka itu seorang Rasul
dari mereka sendiri, yang akan
membacakan kepada mereka
ayat-ayat Engkau dan mengajar'
kan kepada mereka Kitab dan
Hikmat, dan yang akan mem-
bersihkan mereka; sesungguh-
nya Engkau adalah Maha Gagah
lagiMaha Bijaksana.
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Setelah menyampaikan peringatan-peringatan yang semacam itu, yang
g2 ayat banyaknya terlebih dikhususkan kepada Bani Israil, yang diharapkan

moga-moga ada perhatian mereka menerima ajaran kebenaran yang dibawa

Nabi Muhammad s.a.w., di samping pengharapan kepada kaum musyrikin

Arab sendiri, tetapi tidak juga lepas pertaliannya dengan Bani Israil, maka

dengan ayat yang akan datang ini, di antara Bani Ismail,(Arab) dipertemukan

denlan Bani Israil pada pokok asal, yaitu Nabi lbrahim. sebab orang Arab

."nJiri mengakui, terutama Arab Adnan, atau Arab Musta'ribah mengakui dan

membanggakan bahwa mereka adalah keturunan Ibrahim dan Ismail diikuti

oleh Arab yans lain (Qahthan).

"Dan (ingatlah) tatkata telah diuji lbrahim oleh TuhanNya dengan be'

berapa kalimat." (pangkal ayat 724). Dengan ini diperingatkan kembali siapa

Ibrahim. Yang dibanggakan oleh kedua suku bangsa Banilsraildan Banilsmail
sebagai nenek-moyang mereka. Itulah seorang besar yang telah lulus dari

berbagai ujian. Tuhan telah mengujinya dengan beberapa kalimat, artinya

beberapa ketentuan dari Tuhan. Dia telah diuji seketika menentang orang

negerinya dan ayahnya sendiri yang menyembah berhala. Dia telah diujisampai
dibakar orang. Dia telah diuji, apakah kampung-halaman yang lebih dikasihinya

ataukah keyakinannya? Dia telah tinggalkan kampung halaman karena me-

negakkan keyakinan. Dia telah diuji karena sampai tua tidak beroleh putera.

Dan setelah dia tua mendapat putera yang diharapkan, maka diuji pula, disuruh

menyembelih puteranya yang dicintainya itu. Dan berbagai ujian yang lain:
,Maka telah dipenuhinya semuonyo."Artinya, telah dipenuhinya sekalian ujian

itu, telah dilaluinya dengan selamat dan jaya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan lbnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas:

"Kalimat-kalimat yang diujikan kepadanya itu, dan telah dipenuhinya semua-

nya. Dia telah memisah dari kaumnya karena Allah memerintahkannya me-
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misahkan diri. Perdebatannya dengan raja Nambrudz tentang kekuasaan Allah
menghidupkan dan mematikan. Kesabaran hatinya tatkala dia dilemparkan ke
dalam api bernyala; tidak lain karena mempertahankan pendiriannya tentang
keesaan Allah. setelah itu dia hijrah dari kampung halaminnya, karena Tuhan
yang menyuruh. Ujian Tuhan kepadanya seketika dia didatangi tetamu (se-
ketika_tetamu itu singqah kepadanya dalam perjalanan membawiazab kepada
kaum Luth), dan ujian kepadanya dengan menyuruh menyembelih puteranya.',

Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dan
Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan, ia berkata: "lbrahim telah diuji dengan kelap-
kelipnya bintang, diapun lulus. Dia diujidengan bulan, diapun iulus. kemudian
diuji dengan matahari, itupun dia lulus. Diujidengan hijrair, diapun lulus. Diuji
pula dengan menyuruh menyembelih anak kandungnya sendiri, itupun dia
lulus. Padahal waktu itu usianya telah 80 tahun.,'

Menjadi Imam Sesudoh Lulus Ujian

setelah dilaluinya_segala ujian itu dan dipenuhinya dengan sebaik-baiknya.
"Diapun berfirman: sesungguhnya Aku hendak menjadikon engkau Imom
bagi manusia."

Di sini kita mendapat suatu pelajaran yang dalam sekali, tentang jabatan
yang begitu mulia yang dianugerahkan Tuhan kepada seorang di antara Rasul-
Nya. setelah beliau lulus dalam berbagai ragam ujian yang berat itu dan diatasi-
nya segala ujian itu dengan jaya, barulah ruhan memberikan jabatan kepada-
nya, yaitu menjadi Imam bagi manusia. Imam, ialah orang yang diikut, orang
yang menjadi pelopor, yang patut ditiru diteladan, baik berkenaan dengal
agama dan ibadat, atau akhlak.

setelah jabatan Imam itu diberikan Tuhan, Ibrahimpun mengemukakan
permohonan: "Dan juga dari antara anak-cucuku. "sebagai seorang ayah atau
nenek yang besar yang bercita-cita jauh, Ibrahim memohonkan supaya jabatan
Imam itupun diberikan pula kepada orang-orang yang dipilih'Tuhan dari
kalangan anak-cucunya. Moga-moga timbullah kiranya orang-6runn yang akan
menyambung usahanya. Permohonan itu disambut oleh ruhan: ,,Tidaklah
akan mencapai perjanjianKu itu kepada orang-orang yang zalim." (ujung ayat
r24).

Permohonannya dikabulkan Tuhan, bahwasanya dalam kalangan anak-
cucu keturunannya memang akan ada yang dijadikan Imam pula-, sebalii
pelanjut dari usahanya. Akan ada tmam, tetapijanii itu tidak akan'berlaku piii
anak-cucunyg vang zalirn. Keutamaan budi, ketinggian agama dan ibadat
bukanlah didapat karena keturunan. yang akan nJf hanialah orang yang
sanggup menghadapi ujian, sebagaimana Ibrahim juga. Ibrahim telah memenuhi
segala ujian dengan selamat; baru diangkat menjali Imam. Bagaimana anak-
cucunya akan langsung saja menjadi Imam, kalau mereka tidik lulus dalam
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ujian atau zalim di dalam hidup. Imam yang dimaksud di siniadalah lmamat
Agama, bukan kerajaan dan bukan dinastiyang dapat diturunkan kepada anak.
Sebab itu keturunan lbrahim tidaklah boleh membanggakan dirikarenamereka
keturunan Imam Besar. Malahan kalau mereka zalim, bukanlah kemuliaan yang

akan didapat lantaran mereka keturunan Ibrahim, melainkan berlipatgandalah
dosa yang akan mereka pikul, kalau mereka yang terlebih dahulu melanggar
apa yang dianjurkan oleh amanat nenek-moyangnya.

Ingatlah betapa beratnya ujian itu semuanya. Bukanlah perkara yang

ringan menegakkan faham dan keyakinan sendiri, yang bertentangan dengan
pendirian ayah kandungnya. Ayahnya Azar tukang membuat berhala, sedang
dia sendirimenegakkan Tauhid. Dan untuk itu Ibrahim bersedia dibakar. Dan
ketika akan masuk pembakaran, Malaikat Jibril bertanya; Apakah dia me-
merlukan pertolongan? Ibrahim menjawab dengan tegas: "Kepada engkau
tidak!" Kemudian ujian lagi karena sampaitua tidak beranak. Kemudian ujian
lagi, karena disuruh menyembelih anaknya yang tertua Ismail, yang telah lama
diharap-harapkannya.

Oleh sebab itu maka jabatanlmamyang diberikan Allah kepadanya, adalah
hal yang wajar. Imamat yang sejati tidaklah mudah didapat oleh sembarang

orang. Kekayaan harta bisa diwariskan kepada anak. Pangkat jabatan jadiRaja
boleh diturunkan, tetapi Imamat yang sejati haruslah melalui ujian. Di dalam
Surat 32, as-Sajdah, ayat 34, Tuhan menjelaskan pula bahwa di antara pengikut-
pengikut Nabi Musa ada yang diangkat Tuhan menjadi Imam, diberi pula
petunjuk dan pimpinan, setelah ternyata betapa keteguhan hati, ketabahan
mereka dan sabar mereka menempuh berbagai ujian hidup.

Keturunan lbrahim terbagi dua, yaitu Bani Ismail dan Bani Israil. Pada
kedua cabang turunan ini, terdapatlah beberapa orang Imam ikutan orang
banyak. Terakhir sekali Muhammad s.a.w. Imam Dunia dari keturunan Ismail.

"Dan (ingatlah) tatkala telahKami iadikan rumah itu tempat berhimpun
bogimonusio."(pangkal ayat 125). Didalam ayat inidisuruh mengingat kembali
bahwasanya Allah Ta'ala telah menyuruhkan kepada Ibrahim menjadikan
rumah itu, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram menjadi tempat berhimpun
manusia, yaitu tempat beribadat dari seluruh manusia yang telah mempercayai
keesaan Tuhan, supaya mereka dapat berkumpul ke sana mengerjakan haji
setiap tahun, sebagaimana yang dijelaskan pula di dalam Surat 22, Surat al-Haj.
"Dan (tempat) aman." Sekalian dari tempat berkumpul seluruh manusia
mengerjakan ibadat, maka tempat itupun dijadikan tempat yang aman sentosa.
Di dalam Surat ali Imran (surat 3 ayat 97), kelak akan dijelaskan sekali lagi

bahwa barangsiapa yang masuk ke dalam pekarangan Masjidil Haram itu,
terjaminlah keamanannya. Bukan saja manusia, bahkan juga binatang-binata4g
perburuan. Oleh sebab itu disebut juga dia Tanah Haram, atau daerah yang
dihormati. Demikianlah peraturan mensucikan tanah itu yang dimulaioleh Nabi
Ibrahim, telah dipelihara turun-temurun oleh bangsa Arab, terutama oleh
penduduk yang berdiam di dalam daerah itu, walaupun dalam masa-masa
mereka telah bertolak kepada menyembah berhala: "Dan jadikanlah sebagian



296 Tafsir Al-Azhar (Juzu' 1)

dari makam lbrahim menjadi tempat sembahyang." Di sini tersebutlah pula
suatu tanda sejarah yang amat penting, yaitu Makam Ibrahim. Banyaklah
bertemu Hadis-hadis dan riwayat tentang Makam lbrahim itu. Di dalam Hadis-
hadis yang shahih ada tersebut yang menunjukkan bahwa Makam Ibrahim,
yang berarti tempat berdiri lbrahim, ialah sebuah batu tempat Nabilbrahim
berdiri ketika beliau membangun Ka'bah. Bilamana bertambah tinggidinding
Ka'bah itu, datanglah Ismail puteranya mengantarkan batu-batu bangunan ke
tangan beliau, dan naiklah pula Ismail ke atas batu itu. Demikian riwayat
Bukhari. Menurut sebuah riwayat darilbnu Abbas, dahulu batu Makam lbrahim
itu termasuk menjadi dinding Ka'bah. Menurut suatu riwayat dari al-Baihaqi
dari Abdul Razzaq, Umar bin Khathablah yang membawa batu itu dariKa'bah
dan membinanya di tempat tersendiri. Menurut Ibnu Abi Hatim dari Hadis
Jabir, seketika Rasulullah s.a.w. mengerjakan haji dan tawaf, di antara yang
mengiringkan beliau ialah Umar bin Khathab. Sesampaidimakam itu, beliau
bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Makam Ibrahim?" Rasulullah menjawab:
"Ya!" Menurut Hadis yang dirawikan oleh Muslim, setelah selesai beliau
tawaf, lalu beliau sembahyang dua rakaat di belakang Makam Ibrahim itu.

Di dalam ayat 97 Surat ali Imran kelak akan lebih jelas lagi keistimewaan
makam itu. Dikatakan bahwa di sana terdapat ayat (tanda) yang nyata, yaitu
Makam Ibrahim. Jarak di antara zaman Muhammad s.a.w. dengan zaman
Ibrahim telah berlalu beribu tahun, tetapiayat atau tanda buktimasih ada, itulah
Makam lbrahim.

Menurut suatu riwayat lagi dari Tabi'in yang terkenal, Mujahid; yang
dikatakan Makam Ibrahim itu ialah seluruh pekarangan Masjidil Haram itu.
Maka teringatlah kita tentang usaha Raja Saud dariSaudiArabia pada tahun
1958 merombak dan memperbesar Masjidil Haram, yang menurut bentuk
maketnya yang baru, terpaksa letak Makam Ibrahim digeser, tetapi Ulama-
ulama Makkah tidak mau Makam Ibrahim digeser. Rupanya pihak Kerajaan
berpegang kepada pendapat Mujahid, dan Ulama-ulama mempertahankan
tradisi. Di dalam rangka memperluas tempat tawaf mengelilingi Ka'bah, pada
bulan Rajab 1387, (1967) Masehi, raja Faisal lbnu Abdil Aziz telah merombak
bangunan yang melingkungi makam yang lama, lalu menggantinya dengan satu
bangunan kecil memakai keranda tembaga. Di dalamnya beliau lingkungi
dengan keranda-kaca (kaca-pembesarkan), sehingga batu makam itu telah jelas
kelihatan. Di zaman raja-raja yang dahulu, rupanya di bekas jejak kaki Nabi
Ibrahim tempat beliau berdiri itu telah diberi pertanda dengan perak, sehingga
bekas telapak kaki itu lebih jelas kelihatan.

"Dan telah Kami perintahkan kepadalbrahim danlsmail supaya mereka
berdua membersihkan rumahKu itu untuk orang-orang bertawaf, dan orang-
orang yang i'tikaf dan orang-orang yang ruku' serta sujud." (ujung ayat 125).

Inilah ujung lanjutan ayat. Yaitu selain dijadikan tempat berkumpul haji
setiap sekalisetahun dan Umrah, dan dijadikan daerah aman, diapun dijadikan
pula daerah tempat beribadat yang tetap.



Surat Al-Baqarah (Ayat 125)

Pertama sekali, bersihkan RumahKu.

n7

Tuhan menyebut rumah itu sebagai Rumahku, sehingga diapun disebut
Baitullah, rumah Alloh, untuk mengangkat kehormatan rumah itu. Dia wajib
bersih daripada persembahan yang selain daripada Allah. Ketika Ibiahim telah
meninggalkan negeri Babil dan Mesir dan tempat-tempat yang lain, sudah
terang beliau menolak tegas segala persembahan kepada berhala. Maka di
tanah yang telah diamankan ini, di sana rumah Tuhan telah berdiri, hendaklah
dia bersih dari berhala. Ini diingatkan kembali kepada bangsa Arab, sebab
mereka telah tersesat mmyembah berhala. Rumah itu mesti dibersihkan
daripada syirik dan perbuatan yang tidak patut, sehingga tetaplah dia untuk
orang yang tawaf, yaitu mengelilingi Ka bah itu tujuh kali, dengan mengambil
jalan kanan. Dan untuk orang yang i'tikaf, artinya orang yang duduk bermenung
tafakkur mengingat Allah di dalam mesjid itu. Dan untuk mereka mengerjakan
ruku' dan sujud, yaitu mengerjakan sembahyang.

Dengan demikian bertambah jelaslah bahwa Ibrahim yang dibantu oleh
puteranya Ismail telah diperintahkan Tirhan menjadikan tanah itu menjadi
Tanah Haram.

Perhatikanlah betapa besar pengaruh ayat ini ke dalam perjuangan Nabi
kita di dalam menegakkan Tauhid. Ayat iniditurunkan diMadinah, setelah Nabi
Muhammad diusir oleh kaumnya dari Makkah kampung halaman dan bumi
kelahirannya, dan di ayat ini dijelaskan Tuhan bahwa Nabilbrahim bersama
puteranya Ismail diperintahkan, pertama: Mendirikan rumah Allah itu. Kedua:

Menjadikannya daerah aman. Ketiga: Membersihkannya. Yaitu bersih dari
penyembahan kepada yang lain dan bersih pula daripada amalan yang karut.
Sedang di waktu ayat ini turun, Ka bah tidak aman lagi, sehingga ummat yang

membelanya diusir dari sana. Ka'bah telah kotor karena di sana telah ditegak-
kan 360 berhala, dan sejak beberapa waktu orang-orang musyrikin mengerja-
kan tawaf dengan kotor, ada yang bersorak-sorak, ada yang bertepuk-tepuk
tangan, bahkan ada laki-laki dan perempuan yang bertelanjang.

Untuk membangkitkan dan menimbulkan kembalikesucian Baitullah itu,
mula-mula sekali setelah 17 bulan Rasulullah pindah ke Madinah, datanglah
perintah Tuhan memutarkan kembali Kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah
diMakkah itu.

Pada tahun kedelapan Hijriyah negeriMakkah ditaklukkan, karena orang

Quraisy sendiri yang memungkiri perjanjian Hudaibiyah. Di waktu menakluk-
kan Makkah itu, secara langsung beliau perintahkan menghancurkan dan
meruntuhkan berhala-berhala itu, dan beliau perintahkan Sayidina Bilalazanke
puncak Ka bah.

Pada tahun kesembilan beliau perintahkan Abu Bakar as-Shiddiq menjadi
Amirul-Haj. Kemudian beliau usulkan dengan memerintahkan Ali bin Abu
Thalib membacakan Surat Baraah (at-Taubah), meyampaikan beberapa pe-

rintah. Di antaranya ialah bahwa tahun muka tidak boleh lagiada orang yang

tawaf keliling Ka'bah dengan bertelanjang. Kabarnya konon, karena beliau
tidak mau melihat orang telanjang bertawaf itulah maka beliau tidak naik haji
tahun itu memerintahkan Abu Bakar memimpin haji. Baru tahun depannya,
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tahun kesepuluh beliau memimpin sendirinaik haji, setelah Ka'bah benar-benar
bersih. Dan haji beliau yang terakhir itulah yang dinamai Haji Wada': Haji
Selamat Tinggal.

Keterangan lebih lanjut akan didapat kelak ketika menafsirkan Surat
Baraah (at-Taubah), Surat 9.

Dan menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari, bahwasa-
nya Allah Ta'ala telah menjadikan Tanah Makkah itu menjadi Tanah Haram
sejak Tuhan menjadikan semua langit dan bumi, dan akantetapmenjadiTanah
Haram sampaiHariKiamat. Maka perintah yang diberikan kepada Ibrahim itu,
ialah sebagai pelaksanaan dari kehendak Tuhan sejak dahulu kala itu. Sebab
sebelum Ibrahim dan puteranya Ismail datang ke tempat itu, khususnya se-
belum ada sumur Zamzam belumlah ada manusia di sana.

"Dan (ingatlah) tatkala berkata lbrahim: YaTuhanku! Jadikonlah negeri
ini negeri yang amon." (pangkal ayat 126). Dimohonkanlah oleh lbrahim,
hendaknya negeri itu tetap aman sentosa selama-lamanya, sehingga tenteram-
lah jiwa orang-orang yang melakukan ibadat bertawaf dan beri'tikaf, sembah-
yang dengan ruku' dan sujudnya, menurut peraturan sembahyang yang ada
pada masa itu. 'Don kurniakanlah poda penduduknya dari berbagai buah-
buahan." Oleh karena wadi (lembah) itu amat kering tidak ada sesuatu yang
dapat tumbuh di dalamnya, dimohonkan pula oleh Nabi Ibrahim agar penduduk
lembah itu jangan sampai kekurangan makanan, supaya hati merekapun tidak
bosan tinggal di sana menjaga peribadatan yang suci mulia itu. Tetapi Nabi
Ibrahim memberi alasan permohonannya: "Yaitu barangsiapa yang beriman di
antaro mereka itu kepada Allah danHariKemudion. "Sebagai seorang hamba
Allah yang patuh, Nabi Ibrahim memohonkan agar yang diberimakanan cukup
dan buah-buahan yang segar ialah yang beriman kepada Allah saja. Tetapi
Tuhan Allah telah menjawab: "Don orang-orangyang kat'irpun, akon Aku beri
kesenangan untuk dia sementara." Dengan penjawaban ini Tuhan Allah telah
memberikan penjelasan, bahwasanya dalam soal makanan atau buah-buahan,
Tuhan Allah akan berlaku adiljuga. Semuanya akan diberimakanan, semuanya
akan diberi buah-btrahan, baik mereka beriman kepada Allah dan HariAkhirat,
ataupun mereka kufur. Oleh sebab itu maka dalam urusan dunia ini, orang
beriman dan orang kafir akan sama-sama diberi makan. Beratus tahun Nabi
lbrahim dan Nabi Ismail wafat, telah banyak penduduk di dalam lembah
Makkah itu yang menyembah berhala namun makanan dan buah-buahan
mereka dapat juga. Sebab demikianlah keadilan Allah dalam kehidupan dunia
ini'. "Kemudian akan Kami tarikkan dia kepada siksoon neroka (yaitu) se-
buruk-buruk tujuan." (ujung ayat 126).

Di dunia mendapat bagian yang sama diantara mu'min dan kafir. Malahan
kadang-kadang rezeki yang diberikan kepada kafir lebih banyak daripada yang
diberikan kepada orang yang beriman. Tetapibanyak atau sedikit pemberian
Allah diatas dunia ini, dalam soal kebendaan belumlah boleh dijadikan ukuran.
Nantidiakhirat baru akan diperhitungkan diantara iman dengan kufur. Yang
kufur kepada Allah, habislah reaksinya sehingga hidup ini saja. Ujian akan
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diadakan lagi di Akhirat. Betapapun kaya-raya banyaknya tanam-tanaman,

buah-buahan di dunia ini, tidak akan ada lagi setelah gerbang maut dimasuki.

Orang yang kaya kebendaan tetapi miskin jiwa, gersang dan sunyidaripada
iman, adalah neraka yang meniadi tempatnya.

Semuanya itu disuruh-ingatkan kembali kepada kaum musyrikin Arab,

supaya mereka kenangkan bahwasanya kedudukan yang aman sentosa di

negeri Makkah itu adalah atas kehendak dari kurnia Tuhan, yang disuruh

laksanakan kepada kedua RasulNya, Ibrahim dan Ismail, yaitu nenek-moyang

mereka. Negeri itu telah mereka dapati aman, buah-buahan dan sayur-sayuran

diangkut orang dari negeri.negeri di luar Makkah, dariThaif ataupun lembah-

lembah yang lain. Diperingatkan kepada mereka asal mula segala kejadian itu,
yaitu supaya mereka menyembah Allah Yang Maha Esa, bersih daripada
-berhala 

dan segala macam kemusyrikan. Sudah mereka dapati sentosa, mak-

mur dan subur, tempat kediaman mereka menjadipusat peribadatan seluruh

manusia sejak zaman purbakala, telah beratus beribu tahun.

Lalu diperingatkan lagi tentang asal'usut berdirinya Ka'bah itu: 'Don
ingatlah tatkala lbrahim mengangkat sendi-sendi dari rumah itu, danlsmail."
(pangkal ayat 127). Di sini diperingatkan kembali bahwa Ibrahimlah, dibantu
oleh puteranya Ismail yang mengangkat sendi-sendi rumah itu, yaitu Ka'bah.
Sendi-sendi atau batu permata, lbrahim sendiri yang meletakkannya. Kemu'
dian berangsur-angsur sehingga menjadi dinding, sebab itu disebut beliau

mengangkatnya seterusnya membangun sampai tinggi.

Di dalam Kitab-kitab Tafsir, macam-macamlah ditulis tentang bagaimana

caranya sendi-sendi itu dibangun, iCan dari batu'batu mana diambil dan di'
angkut. Ibnu Katsir menulis di dalam tafsirnya, demikian juga lbnu Jarir.

Dengan mengingatkan ini, terkenanglah hendaknya mereka kembali bahwa

n"n"k--oyung mereka Nabi lbrahim, dibantu oleh puteranya lsmail bukan saja

meramaikan dan mengamankan negeri itu atas perintah Tuhan, bahkan lebih

dari itu merekalah yang memulai membangun rumah yang pertama di tempat

itu, yaitu rumah yang pertama ditentukan buat tempat beribadat kepada Allah

Yang Maha Esa.
Demi setelah selesai Ibrahim dibantu oleh lsmail mendirikan rumah itu,

merekapun bermunajatlah kepada Tuhan:

"Ya Tuhankami, terimalah daripoda komi." Artinya, bahwa pekeriaan
yang Engkau perintahkan kepada kami berdua, ayah dan anak, mendirikan

Ka'bah sudah selesai. Sudilah kiranya menerima pekerjaan itu: "Sesungguhnya

Engkou adalah Maha Mendengor," akan segala pemohonan kami dan doa

kami: "Moha Mengetahui." (uiung ayat 127). Yaitu Maha Mengetahui jika

terdapat kekurangan didalam pekeriaan kami ini, Engkaulah yang lebih tahu.

Setelah dengan segenap kerendahan hati, kedua makhluk bapa dan anak

itu, lbrahim dan Ismail, yang telah menjadi manusia terpilih di sisi Tuhan,

memohonkan supaya amalan mereka diterima oleh Tuhan, mereka teruskan-

lah munajat itu. Si ayah yang berdoa dan si anak mengaminkan:
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"Ya Tuhan kami! Jadikanlah kami keduanya ini orang-orang yang ber-
serah diri kepada Engkau." (pangkal ayat 128). Setelah rumah atau Ka'bah itu
selesai mereka dirikan, maka mereka berdua pulalah orang yang pertama sekali
menyatakan bahwa mereka keduanya: Mu slimainiLako, muslimin kami kedua-
nya kepada Engkau! Yang berpokok kepada kata.kata ISLAM yang berarti
berserah diri. Berjanjilah keduanya bahwa rumah yang suciitu hanyalah untuk
beribadat daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tidak ber-
campur dengan penyerahan diri kepada yang lain.

"Dcin dari keturunan-keturunan kamipin (hendaknya) menjadi orang-
orang yong berserah diri kepada Engkou. " Bukan saja lbrahim mengharapkan
agar penyerahan dirinya dan puteranya Ismailkepada Alah, agar diterima Allah.
Bahkan diapun memohonkan kepada Allah agar anak-cucu dan keturunannya
yang datang di belakangpun menjadi orang-orang yang berserah diri, menjadi
orang-orang yang Muslim, atau ISLAM. Sehingga cocoklah dan sesuailah
hendaknya langkah dan sikap hidup anak-cucu keturunannya dengan dasar
pertama ketika rumah itu didirikan.

"Dan tunjukkan kiranya kepada kami caro-cara kamiberibadat." Cara-
cara kami beribadat, kita artikan dariMonosikono.

Setelah lbrahim dan membawa juga nama puteranya Ismail mengakui
bahwa Allahlah tempat mereka berserah diri, dan telah bulat hati mereka
kepada Allah, tidak bercampur dengan yang lain, dan diharapkannya pula
kepada Tuhan agar anak-cucu keturunannya yang tinggaldisekeliling rumah
itu semuanya mewarisi keislaman itu pula, barulah Ibrahim memohonkan
kepada Allah agar ditunjuki bagaimana caranya beribadat, yang disebut juga
Manasik. Manasik bisa diartikan umum untuk seluruh ibadat, dan bisa pula
dikhususkan untuk seluruh upacara ibadat haji.

Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan Said bin
Manshur yang diterima dari Mujahid, bahwa permohonan lbrahim agar Tuhan
mempertunjukkan bagaimana cara-cara beribadat itu, datanglah Jibril. Mula-
mulanya Jibril telah menuntunnya bagaimana memasang batu-batu sampai
tegak menjadi dinding. Setelah selesai dibimbingnyalah tangan Ibrahim berjalan
menuju Mina. sampai di tempat yang sekarang dinamai Jamratul Aqabah itu
(Aqabah boleh diartikan penghalang) kelihatanlah Iblis sedang bernaung di
bawah sepohon kayu. Lalu Jibrilmenyuruh lbrahim: "Takbirlah, dan lempartah
Iblis itu!" Lalu lbrahim takbir sambil melempar lblis itu. Iblispun pergi lalu
menghambat lagi di tempat yang sekarang dinamai Jamratul wus-fho. Lalu
Ibrahim berbuat pula sebagaimana dibuatnya di Jamratul Aqabah tadi, dan
demikian juga dibuatnya sampai di Jamrah yang ketiga.

Kemudian Jibril membimbing tangan Ibrahim, lalu berjalan menuju Masy,a-
ril Haram (Muzdalifah), kemudian itu berjalan terus ke Arafah. Sesampai di
sana berkatalah Jibril: "Sekarang telah engkau kenal (arafta) ibadat-ibadat yang
aku pertunjukkan kepada engkau itu." Ibrahim menjawab: "Na'am" (ya)!

"Sekarang sudahkah engkau kenal ( arafta) ibadat-ibadat yang aku per-
tunjukkan itu?r' Diulang itu oleh Jibril sampai tiga kali. Maka menjawablah
Ibrahim: "Na'am!" (Ya, saya sudah kenal sekarang). Maka berkata pulalah

-)
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Jibril: "Kalau demikian, mulailah engkau panggilmanusia untuk mengerjakan
haji." Lalu Ibrahim bertanya: "Bagaimana caranya aku memanggil mereka?"
Jibril menjawab: "Katakanlah, wahai sekalian manusia! Sambutlah seruan
Tuhan kamu! Serukanlah demikian sampai tiga kali!" Lalu yang demihan itu
dilakukan oleh lbrahim, maka menyahutlah hamba-hamba Allah:

"SeruanMu telah hamba dengar, ya Allah dan hamba segera melakukan-
nya." (lnilah artiyang agak dekat dari kata-kata: Lobboiko).

Kata Mujahid seterusnya: "Maka barangsiapa yang menyambut seruan
lbrahim dimasa itu, akan jadihajilah dia."

Kita salinkan riwayat yang diriwayatkan oleh lbnu AbiHatim dan Said bin
Manshur daripada Tabi'in yang terkenal ini, yaitu Imam Mujahid, hanyalah
sekedar untuk tafsir saja.

Satu riwayat pula daripada lbnu Jarir dan diterimanya daripada Tabi'in
Said bin al-Musayyab, yang diterimanya pula daripada Ali bin Abu Thalib,
demikian bunyinya: "setelah lbrahim selesaimembina Baitullah itu, berserulah
dia kepada Allah: Ya Tuhanku! Telah aku kerjakan apa yang telah Engkau
titahkan. Sekarang aku bermohon, pertunjukkanlah kepada kami, bagaimana
caranya ibadat.ibadat kami (Manasik kami). Maka diutus Tuhanlah Jibril, lalu

dituntunnyalah lbrahim mengerjakan haji."

Ada juga beberapa riwayat lain yang hampir sama isinya. Disebut juga
gangguan syaitan di tengah jalan itu, sebagai keterangan Mujahid tadi. Ada juga

riwayat lain dari Ibnu Khuzaimah dan at-Thabrani dan al-Hakim dan diakui
shahihnya dan al-Baihaqi di dalam Syo'bul Imon, semuanya dari Ibnu Abbas.
Dan ada juga riwayat lain dari Ahmad dan al-Baihaqi dan lbnu AbiHatim.

Dari sekalian riwayat ini dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwasanya

setelah selesaimendirikan Ka'bah, Ibrahim dituntun oleh Jibril, dengan perintah

Tuhan, agar dia mengerjakan haji. Dan Sunnah yang telah direntangkan oleh
Nabi lbrahim itulah yang diterima turun-temurun oleh manusia khususnya
anak-cucunya, sebagai pelopor pemberi contoh yang pertama, yaitu bangsa
Arab, dan manusia pada umumnya yang percaya. Lantaran riwayat Mujahid
yang kita salinkan di atas, bahwa Nabilbrahim menyeru manusia mengerjakan
haji, timbullah suatu kepercayaan pada setengah manusia, lalu mereka meniru
Nabi lbrahim mengipas-ngipas memanggil-manggil keluarganya yang di kam'
pung supaya terseru pula naik haji.

Kalau perbuatan memanggil'manggil mengipas-ngipas serban ini dilakukan
orang, karena memandangnya sebagai suatu ibadat, maka bid'ahlahperbuatan
itu. Dan jika hanya karena iseng-iseng saja, terserahlah kepada yang me-

ngerjakan.
"Dan ampunilah kiranya kami, sesungguhnya Engkau adalah Maho

Pengompun logi Penyayang. " (ujung ayat 128)

Kita sudah maklum bahwasanya RasulAllah adalah ma'shltm, suci dari'
pada dosa, terutama dosa yang besar. Tetapi orang'orang yang telah mencapai

derajat iman yang sempurna sebagai Ibrahim dan Ismail, tidaklah berbangga
dengan anugerah Allah kepada mereka dengan mo'shum itu.
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Nabi lbrahim memohonkan taubat untuk dirinya dan untuk anaknya ini,
adalah suatu teladan bagi kita agar selalu ingat dan memohonkan ampun
kepada Tuhan. Makna yang asaldaripada taubat ialah kembali. Kita bertaubat
kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kita, dengan memakai
perkataan ?lo, yang berarti ke atas. Kita mendaki menuju Allah, dan Allah
menarik tangan kita ke atas. Nabi Isa alaihis salam yangMo'shum, setiap waktu
memohon taubat kepada Tuhan, sehingga diriwayatkan oleh Imam Ghazali,
bahwasanya beliau menyediakan bunga-karang (spons) untuk menghapus
airmatanya, dan Nabi kita Muhammad s.a.w., mengatakan bahwa tidak kurang
dari 70 kali seharisemalam beliau memohon ampun. Dengan demikian, ber-
tambah suci manusia, bertambah pula mereka merasa kekurangan.

Setelah selesai Ibrahim membina Baitullah itu dan selesai pula dia me-
ngerjakan Haji dengan tuntunan Jibril sendiri, dan telah selesai dia menyerah-
kan diri, berdua dengan puteranya Ismail dan diharapkannya agar anak-
cucunyapun menjadi orang-orang yang Muslim kepada Allah, maka akhirnya
ditutupnyalah permohonannya dengan suatu permohonan lagi: "Yo Tuhan
kami! Bangkitkanlah di ontora mereka if u seorong R asul dori mereka sendiri."
(pangkal ayat 129).

Di dalam beberapa ayat disebut bahwa salah satu bawaan budi Nabi
Ibrahim itu ialah auwaah, artinya penghiba, amat halus perasaan, tidak tega
hati. Dan perasaan beliau yang halus itu terdapat di dalam nama beliau sendiri,
yaitu Ibrohim.

Menurut keterangan al-Mawardi, dan dikuatkan pula oleh catatan lbnu
Athiya, Ibrahim itu adalah bahasa Suryani, yang rumpun asalnya bersarnaan
dengan bahasa Arab. Dia adalah gabungan di antara dua kalimat, yaitu Ib dan
Rahim.Ib sama a$pv-a dengan Abun dalam bahasa Arab, yang berarti bapa
atau ayah. Rahim-no3 dalam bahasa Suryani sama artinya dengan Rahim

H dalam bahisiArab, yang berarti penyayang. Jadilbrahim artinya iatah
ayah -yang penyayang.

Maka ayah yang penyayang ini tidaklah merasa puas dengan menyatakan
menyerahkan dirinya bersama puteranya Ismail saja kepada Allah, menjadi
Muslimaini Loko (berdua menyerahkan diri kepada Engkau), malahan di-
mohonkannya pula anak-cucunya, sehingga tetaplah terpelihara Rumah Allah
atau Ka'bah itu, jangan sampai menjadirumah-rumah tempat berhala. Tetapi
ayah yang penyayang itu rupanya amat jauh pandangannya ke zaman depan,
berkat tuntunan Tuhan. Tidak puas hanya memohon anak-cucunya menjadi
Islam semua, bahkan beliau memohonkan pula agar di antara anak dan
cucunya itu di kemudian hari dibangkitkan seorang yang menjadi Rasul Allah:
"Y ang akan membac ak an kepada mer ek a ay at - aya t E ngkou. " Yait u perintah-
perintah llahi untuk memupuk dasar yang telah ditinggalkan oleh beliau di
dalam mengakui keesaan Tuhan.

"Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmot." Kitab ialah kum-
pulan daripada wahyu-wahyu yang diturunkan Ilahi, yang bernama al-Quran itu,
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dan hikmof ialah kebijaksanaan di dalam cara menjalankan perintah, baik di
dalam perkataan atau perbuatan atau sikap hidup Nabi itu sendiri, yang akan
dijadikan contoh dan teladan bagi ummatnya. "Don yang akan membersihkan
mereka." Baik ayat-ayat, ataupun kitab itu, ataupun hikmat kebijaksanaan
yang dibawakan oleh Rasul itu adalah maksudnya membersihkan mereka
seluruhnya. Bersih daripada kepercayaan yang karut-marut, syirik dan me-
nyembah berhala, dan bersih pula kehidupan sehari-haridaripada rasa benci,
dengki, khizit dan khianat. Yuzakkihim, untuk membersihkan mereka pada
rohani dan jasmani. Sehingga dapat memperbedakan mana kepercayaan yang
kotor dengan yang bersih. Kebersihan itulah yang akan membuka akal dan
budi, sehingga selamat dalam kehidupan.

Itulah pengharapan Nabi Ibrahim kepada Allah, yang ditutupnya dengan
ucapan: "Sesungguhnya Engkou, adalah Maha Gagah, lagi Moha Bijaksana."
(ujung ayat 729).

Kepada Allah yang satu di antara sifatNya ialah Aziz, yaitu Maha Gagah,
Ibrahim telah menggantungkan pengharapan kepada Allah di dalam sifat
kegagahanNya itu, bahwa meskipun betapa besarnya rintangan dan halangan
akan bertemu didalam perjalanan sejarah, namun kehendak Allah mesti terjadi.
Tetapi di samping sifat Gagah Perkasa itu Tuhanpun mempunyai sifat Bijak-
sana; yaitu bahwa kehendakNya mesti berlaku, tetapi menurut arah jalan yang
masuk di akal dan mengagumkan.

Maka apabila kita ketahuibetapa perjalanan sejarah diantara zaman Nabi
Ibrahim dengan zaman Nabi Muhammad s.a.w., sebagai pelaksanaan Allah atas
permohonan Nabi Ibrahim itu, memang bertemulah betapa hebatnya Kegagah-
perkasaan Tuhan dan BijaksanaNya, sehingga Rasul yang diharapkan itu
akhirnya datang juga. Setumpuk Tanah Hejaz itulah yang dengan kebijak-
sanaan Tuhan tidak sampai dimasuki oleh tentara penakluk, sehingga tidak
pernah merasai bila bencana penjajahan. Di sebelah Utara beberapa orang
penakluk yang besar telah bertindak semau-mau, sejak Nabukadneshar raja
Babil, sampai Cyprus raja Persia, sampai kemudiannya datang Iskandar Mace-
donia, sampai pula kepada Julius Caesar dan Antonius, namun Tanah Hejaz
dan khususnya Makkah itu, tidaklah sampai mereka injak. Menurut ke-
bijaksanaan Tuhan, tanah itu dijadikan tanah kering gersang, sehingga pe-
nakluk memandang tidak perlu datang ke sana. Setelah Abrahah wakil raja
Habsyi mencoba hendak menaklukkannya dan meruntuhkan Ka'bah yang suci
itu, dengan gagah-perkasaNya pula Allah Ta'ala membinasakan dan meng-
hancurkan tentara Abrahah itu dengan mengirim burung Ababil.

Keturunan lbrahim terbagi dua yaitu Bani lsmailyang menurunkan Ara[
Musta'ribah, berkedudukan di bagian Selatan dan Barat. Keturunannya yang
secabang lagi adalah yang diturunkan daripada Ya'kub anak Ishak, yang
disebut Bani Israil, diberi kedudukan di sebelah Utara, daerah Mesopotamia.
Dari antara Bani Israil banyak diturunkan Nabi-nabi dan Rasul, tetapidengan
kurnia Allah, dari keturunan Bani Ismail itulah diturunkan RasulAkhir Zaman,
Muhammad s.a.w. mengabulkan permohonan nenekandanya It,rahim itu.
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Demikianlah beberapa kesimpulan yang kita tarik daripada ayat-ayat ini,

peringatan tentang asalmulanya negsri Makkah dijadikan Tanah Haram yang

i111un] tempat minusia berkumpul dan asal mulanya Ibrahim dibantu oleh

puteranya fsmail diperintahkan membangun Ka'bah. Sampaikelak dari dekat

ku'Uut itulah beribu tahun kemudian dibangkitkan seorang Rasul, Muhammad

s.a.w. menjadi Rasul Penutup, membawa ayat dan Kitab dan Hikmat dan

tuntunan kesucian, hingga terkabul doa lbrahim.

Di dalam Kitab-kitab Tafsir bertemu juga riwayat-riwayat lain yang lebih

paniang dari yang kita salinkan dan kita kupaskan ini, dan kita sambungkan

dengan beberapa sejarah.
lda tersebut bahwasanya Ka'bah yang didirikan Nabilbrahim itu adalah

menurut contoh dari satu Ka'bah lain, terletakdi langityangkeempat,bemama
Baitul Ma'mur, persis tertetak di langit bertentangan dengan Ka'bah yang di

Makkah itu. Dan tersebut pula di dalam satu riwayat bahwasanya Ka'bah itu

didirikan oleh NabiAdam ietelah betiau turun ke dunia, setelah dia bertemu

dengan isterinya Hawa di Padang Arafah. Tengah Padang itu diberi nama

Aralah, sebab di sana Adam dan Hawa kamikenal mengenalkembali. Kata

riwayat itu pula, setelah teriadi taufan Nabi Nuh, Ka'bah buatan NabiAdam itu

aiangkat tuhan ke tangit, sehingga dasarnya tinggal; di atas dasar itulah lbrahim

mendirikan Ka bah yang baru-
Dan tersebut pula bahwasanya Hajarul Aswad (Batu Hitam) yang ter-

tempel di dinding Ka'bah sekarang itu asal mulanya daripada batu Yaqut yang

sangat putih, daiang dari dalam syurga. Tetapilama kelamaan menjadihitam

karena drpegang oleh tangan manusia yang berdosa'

Di bebeiapa kitab tafsir, bertemu cerita ini. Tetapisumbemya payahlah

untuk dipertanggungiawabkan. Karena kisah-kisah begini banyak berasal dari

Ka'but Ahbar yang terkenal sebagai sumber dari cerita-cerita Israiliyat (do-

ngeng-dongeng Israil) yang akal kita tertegun menerimanya'- fentans Hajarul Aswad, Batu Hitam, baiklah kita ingat saja perkataan

Umar bin Khuthub yang terkenal seketika beliau tawaf: "Aku tahu bahwa

engkau ini hanya batu, tidak memberimanfaat dan tidak memberi mudharat'

KJau tidaklah aku metihat Rasulullah menciummu, tidaklah aku akan men-

ciummu."
Ka bah terang dibangun dari batu-batu granit yang ada di bukit-bukit

keliling Ka'bah itu. Pernah rosak, pernah runtuh karena banjir. Di zaman

Jahiliy-ah, Batu Hitam pernah dihancurkan air. Di zaman Qaramithah, Batu

Hitam itu pernah dicuri kaum Qaramithah itu lalu mereka larikan ke Bahrain

dan mereka simpan di sana 22 tahun lamanya. Di tahun 1958 pernah Ka'bah

diperbaiki karena retak.
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(130) Dan siapakah yang akan enggan
dari agama lbrahim kalau bukan
orang yang telah memPerbodoh
dirinya? Padahal sesungguhnYa
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Kami telah memilih dia didunia
ini, dan sesungguhnya dia di
Akhirat adalah dari orang-orang
yang shalih.

(l3l) Tatkala berfirman kepadanya
Tuhannya: Berserah dirilah
engkau! dia menjawab: Aku
serahkan diriku padaTuhan bagi
sekalian alam.

(132) Dan telah memesankan (pula)
lbrahim dengan itu kepada anak-
anaknya dan Ya'kub: Wahai
anak-anakku, sesungguhnya
Allah telah memilihkan untuk
kamu suatu agama. Maka ja-
nganlah kamu mati, melainkan
hendaklah kamu di dalam Mus
limin.

(133) Atau apakah kamu menyaksikan
seketika telah dekat kepada
Ya'kub kematian, tatkala dia ber-
kata kepada anak-anaknya: Apa-
kah yang akan kamu sembah se-
peninggalku? Mereka menjawab:
Akan kami sembah Tuhan eng-
kau dan Tuhan bapa-bapamu,
Ibrahim dan lsmaildan Ishak ya-
itu Tuhan YangTunggal, dan ke-
padaNyalah kami akan me-
nyerah diri (Muslimin).

(134) Mereka itu adalah satu ummat
yang telah lampau. Mereka akan
mendapat apa yangtelah mereka
usahakan dan untuk kamupun
apa yang kamu usahakan, dan
tidaklah kamu akan diperiksa
perihal apa yang mereka kerja-
kan.
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Demikian pada ayat-ayat yang telah lalu, diakhirnya diterangkanlah bahwa
permohonan terakhir dari Nabi lbrahim ialah supaya dibangkitkan seorang
Rasul dari antara mereka sendiri, anak-cucu beliau itu. Dan permohonan itu,
sesuai dengan waktunya, telah dikabulkan Tuhan; Nabi Muhammad s.a.w.
telah dibangkitkan dari kalangan anak-cucu beliau itu. Dan Dia telah membang-
kitkan kembali agama Nabilbrahim yaitu agama dari manusia-manusia yang
menyerahkan diri kepada Allah.

(., n 
L, r,F rla\if{-iJJi e-4!\'*)'^U

"Agama bapa komu lbrohim: Dialah yang menamai kamu Muslimin
dahulunya." (al-Haj: 78)

Ummat yang menyerahkan diri kepada Allah itu bernama Muslimin, dan
penyerahan diri itu bernama I s I a m.

Setehh ini terang dan jelas, datangtah ayat selanjutnya: 'Don siapakah
yang akan enggan dari ogama lbrahim itu kalau bukan orang telah memper-
bodoh dirinya?" (pangkal ayat 130). Apakah sikap agama yang lebih tepat dan
yang lebih benar daripada menyerahkan diri dengan tulus-ikhlas kepada Allah?
Dan tidak bercabang kepada yang lain? Siapakah yang akan enggan beragama
begitu kalau bukan orang yang telah memperbodoh diri sendiri? Terutama
kamu, hai keturunan lbrahim yang meramaikan Ka'bah itu, yang hidup aman
damai di sekelilingnya dan menerimai pusaka itu, bukankah kebodohanmu jua
yang menyebabkan kamu enggan kembalikepada hakikat ajaran lbrahim itu?
"Padahal sesungguhnyaKami telah memilih dia di dunia ini. "Dia telah menjadi
Imam bagi manusia dan telah berkembang anak-cucunya melanjutkan ajaran-
nya. Berpuluh Nabidan Rasulmengalir darah lbrahim dalam tubuhnya. 'Don
sesungguhny a dia di akhirat odolah dari orang-orang yang sholih. " (ujung ayat
130). Termasuk daftar orang-orang yang mulia yang mendapat kedudukan
tinggi di sisiTuhan.

Ayat yang selanjutnya memberikan penegasan lagi:

"Tatkala berfirman kepadanya Tuhannya: Berseroh dirilah engkau! Dio
menjawab: "Aku serahkan diriku kepado Tuhan bagi sekalian alam." (ayat
131).

Tuhan bersabda: Aslim! Berserah dirilah engkau!
Ibrahim menjawab: Aslamtu li Rabbil'Alamin!. Aku telah menyerahkan

diriku, jiwa dan ragaku kepada Allah Tuhan sarwa sekalian alam; aku tidak
berpaling sedikit juapun kepada yang lain. Dari sinilah asal kata ISLAM itu.
Dengan demikian, sejak semula sudahlah terang bahwa berhala, atau patung,
atau kayu, ataupun batu, atau manusia yang diagung didewakan sudah tidak
diakui samasekali.
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Dengan ayat-ayat ini bertambah jelas bahwasanya lahirnya Islam, yang
dipancangkan oleh Nabi lbrahim dan puteranya lsmail itu, sama dengan
lahirnya bangsa Arab baru, gabungan keturunan lbrahim dan puteranya lsmail
karena perkahwinannya dengan anak perempuan orang Jurhum itu. Tegasnya
mulaisaja rumah suciKa'bah itu didirikan, dengan serta-merta tumbuhlah satu
keturunan Arabi, yang samasekali tidak mengenal penyembahan berhala. Dan
patut pula diingat bahwasanya Jurhum adalah sisa-sisa keturunan dari kaum
Aad dan Tsamud, yang kepada mereka telah diutus terlebih dahulu NabiHud
dan Shalih. Dan menurut suatu riwayat daripada Abu Hamid as-Sajastani di
dalam kitabnya yang bernama ol-Amaali (Juz 2, hal 168) dekat-dekat zaman
Rasul s.a.w. masih didapat pemeluk agama Nabi Syu'aib, yang bemama al-
Harits bin Ka'ab al-Mudzhaji, dan Ubaid bin Khuzaimah dan Tamim bin Murr.
Oleh sebab itu ahlisejarah berani mengatakan bahwa penyembahan berhala
tidaklah asli pada bangsa Arab. Adapun penyembahan berhala adalahpenyokir
yang kemasukan dari luar Arab, masuk dariSyarqil-Urdun dan negeri-negeri
Kanaan, dibawa oleh seorang yang bernama'Amr bin Luhayi. Di kala suatu
waktu kabilah Khuza'ah berkuasa diHejaz, yaitu kira-kira 400 tahun sebelum
NabiMuhammad s.a.w. diutus Tuhan. Oleh sebab itu maka hanya dalam masa
4 abad sajalah di Hejaz terdapat penyembahan berhala. Dan seketika Nabi
Muhammad s.a.w. telah menyampaikan risalatnya, nyata saja dengan jelas
bahwa penyembahan berhala adalah suatu hal yang menumpang, sebab dia
disandar-sandarkan kepada Ka'bah. Masa 400 tahun jauh berbeda dengan
pengaruh penyembahan berhala di lndia atau Tiongkok, atau penyembahan
berhala di zaman Fir'aun Mesir atau zaman Athena (Yunani dan Romawi).

Dan dengan mengikuti ayat-ayat yang panjang-lebar mengkisahkan per-
juangan lbrahim ini, jelaslah oleh kita bahwa Nabi kita Muhammad s.a.w.
disuruh menyampaikan hal ini, agar penduduk Makkah ingat kembali kepadd
agama mereka yang asal, yaitu agama lbrahim. Dan kepada agama asli Nabi
Ibrahim itulah beliau mengajak mereka kembali.

Kemudian datanglah ayat berikutnya: "Don telah memesankan (pula)
lbrahim dengan itu kepada anak-anaknya dan Ya'kub." (pangkal ayat 132).

Artinya, tatkala lbrahim telah dekat akan wafat, dipanggilnyalah sekalian
puteranya untuk menyampaikan wasiatnya: Putera beliau yang terkenal ialah
lsmail dan Ishak. Ibu Ismail ialah Hajar, isterimuda beliau yang darigundik. Ibu
Ishak ialah Sarah. Tersebut juga bahwa .ada lagi isteri beliau yang ketiga,
bernama Katura. Dari Katura inibeliau beroleh putera Zimram, Yoksan, Medan
dan Madyan, Isbak dan Suah. Di antara cucu-cucunya yang telah besar di
waktu beliau akan wafat itu ialah Ya'kub anak lshak. Ya'kub pun turut hadir di
kala lbrahim akan melepaskan nafasnya yang penghabisan. Maka kepada anak-
anak dan cucu itulah beliau pesankan wasiat terakhir, yaitu supaya mereka
semuanya menyerahkan diri kepada Allah (Muslimun), jangan mempersekutu-
kan yang lain dengan Dia, dan jangan menyembah berhala. Maka di antara
wasiat beliau itu ialah: "Wohai anok-anakku, sesungguhnyo Allah telah me-
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milihkan untuk kamu suatu agama. Maka k:lr.ganlah komu mati melainkan
hendaklah kamu di dalam Muslimin." (ujung ayat 132).

Artinya, sampai akhir hayat dikandung badan, pegang-teguhlah agama
yang satu ini, agama menyerahkan dirisepenuh dan sebulatnya kepadaAllah,
tidak bercabang kepada yang lain, dan tidak mempersekutukan, dan tidak
mengatakan bahwa Dia beranak atau diperanakkan. Bahkan sampai kamu
menutup mata, hendaklah tegas pegangan kamu, yaitu: "TIADA TUHAN,
MELAINKAN ALLAH."

Itulah Islam yang sejati. Itu wasiat beliau kepada Ismailyangdiakuisebagai
nenek-moyang daripada bangsa Arab. Dan itu juga wasiatnya kepada lshak,
dan kepada Ya'kub anak Ishak, yang turut hadir bersama-sama ayahnya dan
paman-pamannya, di waktu neneknya akan mati. Dan Ya'kub adalah nenek-
moyang dari Bani Israil. Israil adalah nama dari Ya'kub sendiri.

Dengan memahamkan ayat-ayat ini, nyatalah bahwa di antara Arab dengan
Yahudi, yang telah bergaul di bawah kekuasaan Rasul s.a.w. di Madinah di
waktu itu, pada hakikatnya tidak ada perbedaan agama. Keduanya, baik Arab
keturunan Ismail atau Yahudi keturunan Ya'kub, diajak supaya kembali kepada
agama nenek mereka yang di atas sekali, ayah dari Ismail dan Ishak, yaitu
Ibrahim a.s.

Orang Yahudi mencoba juga hendak mencari dalih, hendak mengatakan
bahwa agama mereka lain, lebih tinggidariArab. Maka datanglahayatselanjut-
nya:. "Atau apakah komu menyoksikon, seketiko telah dekat kepodaYa'kub
kematian, tatkalo dia berkato kepada anak-anaknyn: Apkah yang okan
kamu sembah sepeningalku?" (pangkal ayat 133).

Atau apakah kamu menyaksikan? Suatu pertanyaan yang bersifat peng-
ingkaran. Pertanyaan yang dihadapkan kepada orang Yahudi ataupun Nasrani,
yang mengatakan bahwa Ismail atau Ya'kub adalah pemeluk agama Yahudi,
ataupun agama Nasrani. Datang pertanyaan seperti ini yang maksudnya boleh
diartikan: "Apakah kamu tahu benar apa wasiat Ya'kub kepada anak-anaknya
tidak lain adalah menanyakan, apakah atau siapakah yang akan kamu sembah,
kalau aku telah meninggal dunia?" Di dalam ayat ini diterangkan dengan jelas

apa bunyi jawaban daripada anak-anaknya itu: " Mqr eka menjautab : Kami akan
menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapamu lbrahim dan Ismail dan
lshak, yaitu Tuhan Yang Tunggal, dan kewdal'lyalah kami akan menyerah
diri." (ujung ayat 133).

Di ujung ayat ini dijelaskanlah bahwa jawaban anak-anak Ya'kub, tidak
berubah sedikit juapun dengan apa yang telah mereka pegang teguh selama ini,
yaitu agama ayah mereka dan datuk-nenekmereka, tidak adaTuhan yanglain,
melainkan Allah. Sesudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkanAllah,
merekapun mengaku pula, bahwa tempat menyerahkan diri hanya Allah itu
pula, tidak ada yang lain, dan itulahyangdisebutdidalambahasaArab: IS[AM.

Sekarang datang pertanyaan kepada Ahlul-Kitab, terutama Yahudi, ka-
rena mereka yang banyak berdiam di Madinah seketika ayat turun, dan
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termasuk juga Nasrani, apakah mereka ada menyaksikan ada kata lain dan
wasiat yang lain daripada Ya'kub? Atau adakah jawaban anak-anaknya, ter-
masuk Nabi Yusuf, yang mengatakan mereka akan bertuhan kepada yang

selain Allah? Yaitu Tuhan Datuk mereka Ibrahim dan Nenek mereka Ismail dan

Ishak? Atau dapatkah mereka mengemukakan sesuatu kesaksianpun yang

menyatakan bahwa anak-anak Nabi Ya'kub itu menjawab bahwa mereka tidak
akan menyerahkan diri kepadaAllah? Dapatkah mereka mengemukakan suatu

kesaksian bahwa Ya'kub meninggalkan suatu wasiat, bahwa jika dia telah

meninggal dunia, hendaklah mereka menukar agama mereka menjadi Yahudi?

Atau agama Nasrani? Atau ada mereka menjawab wasiat ayah mereka bahwa

mereka hendak menukar agama sepeninggal beliau, tidak lasi berserah diri
(lslam) kepada Allah, tetapi membuat satu kelompok yang bernama Yahudi,
ataupun Nasrani?

Baik dari segi akal budi, mereka tidak akan dapat mengemukakan kesak-

sian yang demikian. Tidak mungkin menurut akal bahwa mereka tidak akan
mengakui keesaan Allah, dan tidak pula mungkin mereka akan menukar
penyerahan diri ajaran lbrahim, Ismail dan Ishak dan Ya'kub dengan ajaran lain.

Di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian, Fasal 218 dan 49

memang ada tertulis panjangJebar wasiat-wasiat Ya'kub kepada anak-anaknya
ketika dia akan meninggalkan dunia. Di dalam fasal-fasal itu memang tidak
bertemu bunyi wasiat yang sejelas di dalam al-Quran ini, bahwa anak-anak
Ya kub berjanji tidak akan mengubah-ubah agama pusaka Ibrahim dan Ismail
dan Ishak. Di Fasal 49 hanya bertemu wasiat-wasiat Ya'kub tentang kedudukan
anak-anak, cucu dan keturunannya di belakang hari, disebutkan satu demi satu
kedudukan mereka di dalam masyarakat, bahwa Yahudi akan begini. Benyamin
akan begitu, Reubin akan demikian nasibnya, keturunan Yusuf pun begitu.
Tetapisungguhpun demikian apabila kita baca sejak timbulnya Nabi lbrahim
(dahulunya Abraham) dalam Kitab Kejadian Fasal 12, sampai lahir anaknya
yang tertua Ismail dan anak yang kedua Ishak, dan kehidupan kedua anak itu,
disambung lagi oleh ke.hidupan Ya'kub dan Yusuf, tidak lain daripada agama

datuk mereka Ibrahim. Maka kalau di dalam ayat-ayat Kitab yang terdahulu itu,
sebab aslinya tidak ada lagi, tidak begitu jelas dasar agama Ibrahim itu,
datanglah al-Quran menjelaskan bahwa agama itu Islam namanya, yaitu penye-

rahan diri. Dan Tuhan itu ialah Allah. yang tiada bersekutu dengan yang lain.
Di dalam Surat Hud (Surat 1l ayat 71), ada dikisahkan seketika beberapa

Malaikat datang membawa kabar yang menggembirakan kepada Ibrahim dan
isterinya Sarah yang mandul, bahwa mereka akan diberi putera, yaitu Ishak.
Dan di belakang Ishak itu akan diberi pula seorang lagi, yaitu Ya'kub. Maka
beberapa Zending Kristen yang belum mendalami seluk-beluk bahasa Arab
mencoba menyalahkan al-Quran dan menyalahkan Nabi Muhammad s.a.w.
Sebab dia memahamkan kata-kata Min wara'i y!:LBerarti di belakang Ishak
ialahYa'ku[ artinya ialah Sarah akan beranak lagi sesudah Ishak, ialah Ya'kub.
Padahal maksud ayat ialah menerangkan bahwa kelak Ishak itu akan berputera
Ya'kub sebagai turunan dari Ibrahim, yang akan menurunkan putera-putera
yang banyak, sehingga keturunan Ibrahim akan banyak meriap laksana pasir di
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pantai, dari keturunan Ya'kub itu. Maka ayat 133 Surat al-Baqarah ini mem-
berikan keterangan lebih jelas lagi, dari penjawaban anak-anak Ya'kub yang
berbunyi: "Tuhan bapa-bapamu Ibrahim dan Ismail dan Ishak." Di sinijelaslah
bahwa Ishak saudara tua dari Ya'kub, melainkan bapanya. Sebagai juga Ismail
dan Ibrahim adalah bapa-bapanya juga. Kalau di dalam ayat ini Ismail disebut-
kan bapanya pula, sama sajalah dia dengan kebiasaan bahasa Melayu (lndo
nesia) sendiri yang menyebutkan paman (saudara ayah) sebagai bapa juga.

Saudara ayah yang sulung disebut orang bopo fuo (pak tua) dan saudara ayah
yang bungsu disebut orang bopo kecil(pak Cik atau pak bungsu). Dan Ibrahim
disebutnya juga bapanya, sesuai dengan bahasa Inggeris menyebutkan nenek
Grandfather. atau bahasa Belanda Grootuader. Dan lagidalam bahasa Arab,
sejak dari ayah kandung, lalu kepada nenek, lalu kepada datuk-nenek yang di
atas disebut bapo-bapa.*

"Mereka itu adalah ummat yang telah lampau." (pangkalayat 134). Sete
lah ayat-ayat yang di atas menguraikan panjang-lebar dari hal Nabi Ibrahim,
Nabi Ismail dan Nabilshak dan menurunkan Banilsrail, menjadikebanggaanlah
pada ummat keturunan mereka yang mendengar ayat'ayat ini, apabila nenek-
moyang mereka diperkatakan. Memang nama-nama yang mulia itu telah me-

ninggalkan bekas sejarah yang baik, tetapi mereka sekarang sudah tak ada lagi.

Memang keturunan Ibrahim, dari Bani Ismail dan Bani Israil adalah pendukung
ajaran Ketuhanan yang murni, yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan, tetapi
hanya tinggal riwayat: "Mereka akan beroleh apa yang telah mereka usaha-
kon. " Artinya, bahwasanya segala usaha mereka, perjuangan mereka, suka dan

duka mereka di dalam menegakkan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa

itu, yang tidak bersekutu yang lain dengan Dia, tidaklah lepas daritilikan Tuhan
Allah: 'Don kamupun akan beroleh (pula) hasil dari apa yang kamu usaha-
kon. " Artinya tidaklah kamu yang datang di belakang ini akan mendapat pahala

dari hasil usaha ummat yang telah lampau itu. Tidak pada tempatnya kamu
membanggakan hasil usaha ummat yang telah lampau itu, yang telah istirahat di
alam kubur, sedang kamu tidak berusaha melanjutkannya. Kamu baru akan
mendapat pahala, kalau kamu membuat usaha sendiri pula: "Dan tidaklah
kamu akan diperiksa dari hal apa yang telah mereka kerjakan." (ujung ayat
134). Salah atau benar hasil usaha orang yang telah terdahulu itu tidaklah ada
sangkut-pautnya dengan kamu yang datang di belakang, barulah mendapat
pahala pula kalau kamu menghasilkan pekerjaan yang baik. Dan kalau sisa

peninggalan dari orang yang telah terdahulu itu salah, tidak perlu kamu cela dan
nista, sebab yang berdosa bukanlah kamu, melainkan mereka sendiri. Kalau
kamu pandang perbuatan mereka itu salah, jauhilah kesalahan semacam itu
dan jangan sampai terulang lagi. Karena kalau kamu ulang lagi, kamu pula yang

akan berdosa karena salahmu.
Karena pentingnya peringatan ayat ini, kelak akan diperingatkan lagi,

dalam kata yang serupa, berupa ayat 141.

I

* Lihat Surat al-Baqarah, ayat 200.
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(135) Dan mereka berkata: Menjadilah
kamu Yahudi, atau Nasrani
supaya kamu daPat Petunjuk.
Katakanlah: Bahkan agama
Ibrahim yang lurus, dan bukan-
lah dia dari orang-orang Yang
musyrik.

pada apa yang diturunkan kepa-
da kami, dan apa yang diturun-
kan kepada Ibrahim dan Ismail
dan Ishak dan Ya'kub dan anak-
cucu, dan kepada apa yang di-

berikan kepada Musa dan Isa

dan apa yang diberikan kepada
Nabinabi daripada Tuhan me-

reka; tidaklah kami membeda-
bedakan di antara seseorangpun
dari mereka, dan kami kepada-
Nya semua menyerah diri.
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(136) Katakanlah oleh kamu: Kami ,i.r'-" 
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(137) Maka jika mereka percaya seba-
gaimana yang kamu telah Per-
caya itu, sesungguhnYa telah
dapat petunjuklah mereka. Te-

tapi jika mereka berPaling, se-

sungguhnya mereka akan berPe-
cah-belah. TetaPiAllah akan me'
nyelamatkan engkau dari me-

reka. Karena Dia adalah Maha
Mendengar, lagi Maha Mengeta-
hui.

(138) Celupan Allah! Siapakah lagi
yang lebih indah celupannya dari-
pada Allah? Dan kami, kepada-
Nyalah kami menghambakan
diri.
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(140)

Katakanlah: Apakah kamu
hendali membantah kami perihal
Allah? Padahal Dia adalah Tuhan
kami dan Tuhan kamu? Danbagi
kami adalah amalan kami dan
bagi kamu amalan kamu. Dan
kami terhadapNya adalah ikhlas.

Ataukah kamu katakan: Sesung-
guhnya Ibrahim dan Ismail dan
Ishak dan Ya'kub dan anak-cucu
adalah semuanya Yahudi, atau
Nasrani. Katakanlah: Apakah
kamu yang lebih tahu ataukah
Allah? Dan siapakah yang lebih
zalim daripada orang yang me-
nyembunyikan kesaksian dari
Allah yang ada padanya? Dan
Allah tidak lengah dari apa yang
kamu kerjakan.

(141) Mereka itu adalah suatu ummat
yang sesungguhnya telah berlalu;
mereka akan mendapat apa yang
mereka usahakan, dan kamupun
akan mendapat apa yang kamu
usahakan, dan tidaklah kamu
akan diperiksa perihal apa yang
mereka amalkan.
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"Dan mereka berkata: Menjadilah kamu Yahudi, atau Nosroni supaya
kamu dapat petunjuk." (pangkal ayat 135). Orang Yahudi berkata, masuklah
ke dalam agama Yahudi supaya kamu mendapat petunjuk. Orang Nasranipun
berkata begitu pula. Sekarang setelah dijelaskan duduk perkara, yaitu bahwa
yang ditegakkan oleh Muhammad s.a.w. adalah agama Nabi lbrahim, menyerah
diri dengan segala tulus-ikhlas kepada Allah, dan agama itu jauh terlebih dahulu
daripada apa yang dinamakan agama Yahudi atau apa yang dinamakan agama
Nasrani, dapatlah disambut seruan mereka mengajak masuk agarna mereka
itu. "Katakanlah: Bahkan agama lbrahim yang lurus." Agama lbrahim adalah
agama yang lurus. Demikian kita artikan kalimat Hanif. Kadang-kadangdiarti-
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kan orang juga condong, sebab kalimat itupun mengandung arti condong.

Maksudnya satu lurus menuju Tuhan, atau condong hanya kepada Tuhan.

Tidak membelok kepada yang lain. Sebab itu di dalamnya terkandung iuga

makna Tauhid. Itulah agama Nabi Ibrahimi "Dan bukanlah dia dari orang'

orang yang musyrik " (ujung ayat 135).

oleh sebab agama Nabi Ibrahim adalah lurus kepada Allah dan Ibrahim itu

sendiri bukanlah seorang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan

itu agama yang kamipegang, perluapalagikami masuk ke dalam agamaYahudi

ataiagarna Nasrani. SeUaU kalau kedua agama itu berasal lurus pula, tidak

mempJrsekutukan Tuhan dengan yang lain perlu apa lagi masuk ke dalam

usulnu yang dua itu, padahal diapun timbuljauh kemudian di belakang Nabi

Ib-rahirn Din kalau pemuka kedua agama itu mengatakan bahwa agama

mereka memang agama Nabi lbrahim juga.

Mengapa setengah Yahudi mengatakan bahwa 'uzair anak Allah? Atau

-"r,gup.-Nurrani mengatakan Almasih anak Allah? Bukankah itu telah musy-

rik? 
-A[au 

dapatkah mereka mengemukakan-bukti-bukti bahwa agama Nabi

Ibrahim itu memang agama musyrik? Di Kitab yang mana terdapatnya? Orang

Yahudi niscaya tidik akan dapat mengemukakan itu dari Taurat, walaupun

catatan yang kemudian yang mereka namai Taurat itu. Dan orang Nasranipun

ketika mempertahankan pendirian bahwa Almasih anak Allah, bukanlah dari

nash yang terang dari Injil, melainkan dengan berbagai tafsiran yang sangat jauh

di beiakans. KJau pihak mereka mengatakan bahwa masuk Yahudi atau

Nasranilah yang akan dapat petunjuk dari Tuhan, timbullah pertanyaan: Apa-

kah mengiklt Nabilbrahim tidak mendapat petunjuk? Sebab itu mereka harus

menjehsfan apa kelebihan agama mereka. Kalau Yahudimengatakan kelebi-

hannya ialah karena selain dari Taurat merekapun telah mempunyai Kitab

tambahan yang bernama Talmud, yaitu kumpulan dari peraturan-peraturan

yang telah dibuat jauh terkemuka daripada wafatnya Nabi Musa, teranglah
-Uutr*u 

Yahudi bukan lagi suatu agama yang memberikan jaminan petunjuk

Allah, melainkan pindah daripada petunjuk Allah kepada peraturan-peraturan

yang disusun oleh Kahin-kahin dan Ahbar mereka. Agama Nasranipun demi'

tiar,-prlur "Kalau mereka mengatakan bahwa mengakuiNabi Isa anak Allah

atau Allah sendiri yang menjelma menjadi anakNya untuk menebus dosa

manusia, maka kalau kimi masuk ke dalam agama itu, kami artinya kembali

dari pendirian yang terang (Nur) ke dalam gelap (Zhulumat)." Sebab kepercaya-

an demikian tidak pernah diajarkan lbrahim.

Sekarang diterangkan pendirian agama menyerahkan diri atau agama yang

lurus dari Nibi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu:

"Katakanlah olehmu!'(pangkal ayat 136). Seruan memakai kamu ini ialah

kepada ummat beriman pengikut Nabi Muhammad s.a.w. Artinya, terangkan

lah pendirian Islam yang sebenamya tentang agama: "Kami Wrcaya kepada

Attah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami." Yaitu al-Quran yang

disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. "Don apa yang diturunkan kepada
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Ibrahim, Ismail dan Ishak dan Ya'kub dan anak-cucu." Dan sudahlah dijelas-
kan tadi bahwasanya dasar ajaran Ibrahim yang dilanjutkan oleh Ismail, nenek-
moyang orang Arab dan Ishak dan Ya'kub nenek-moyang Bani Israil adalah
satu jua; Yaitu menyerah diri kepada Allah. Inipun dipegang teguh oleh anak.
cucu mereka, yaitu anak Nabi Ya'kub yang 12 orang dan keturunan mereka.
"Dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang
diberikan kepada Nobinobi dari Tuhan mereka; tidaktah Kami membeda-
bedakan di antara seorangpun dari mereka, dan kami kepadaNya, semua
menyerah diri." (ujung ayat 136).

Inilah dia pokok ajaran Islam. Segala Nabi-nabi itu sama-sama dipercayai
dan diimani. Kepada lbrahim dan anak-anaknya diturunkan wahyu; kami
percaya akan ajaran itu. Kepada Musa dan Isa diberikan Taurat dan Injil;
kamipun percaya bahwa Tuhan memang memberikan Kitab-kitab itu kepada
mereka. Dan Nabi-nabi yang lainpun ada yang diberi Kitab-kitab, Shuhuf atau
Zabur. Semuanya itu adalah dalam kepercayaan kami. Dan kepada Tuhan
Allah sendiri kami tetap menyerah diri, kami tetap Muslim.

Dengan sebab yang demikian, kalau kami kabulkan ajakan kamu; ajakan
Yahudi supaya masuk Yahudi, atau ajakan Nasrani supaya masuk Nasrani,
artinya ialah bahwa kami pindah dari lapangan yang besar ke dalam bilik kecil.
Bagi kami agama itu bukanlah kebangsaan sempit, bukan membangun diri
kepada satu suku kaum, yaitu keturunan Yahudi dan bukan pula (epada
tempat lahir seorang Nabi, yaitu negeri Nazaret. Dan kalau kami masuk ke
dalam agama Yahudi, artinya kami menanggalkan kepercayaan kami kepada
Isa Almasih dan Muhammad, mengkafirikembalidua Kitab Suciyang penting
bagi ummat manusia, yaitu Injil dan al-Quran. Dan kalau kami masuk Nasrani,
kami wajib mendustakan kebenaran yang dibawa oleh al-Quran, padahal
dimana kesalahan al-Quran, cobalah tunjukkan. Dan kalau masuk Nasrani
wajib memandang Muhammad Nabi dusta; padahal apakah kedustaannya
cobalah buktikan!

"Maka jika mereka telah percaya sebagaimana yang kamu telah percaya,
sesungguhnya telah dapat petunjuklah mereko." (pangkal ayat 137). Dengan
pangkal ayat ini mereka diajak berfikir yang waras, yang logis (menurut
Manthiq).

Kalau mereka sudi menurut fikiran yang teratur, tidak dipengaruhi oleh
hawanafsu mempertahankan golongan, tentu mereka akan menyetujui. Yaitu
bahwa sekalian Nabi, sejak dari Ibrahim sebagai nenek-moyang, sampai kepada
Ismail, sampai kepada Musa sebagai Rasul Pahlawan Pembebas Bani Israil dari
belenggu perbudakan Fir'aun, sampai kepada Isa Almasih, sebagai pemberi
peringatan kembali akan pokok ajaran Taurat, adalah semuanya beliau-beliau
itu penegak dari hanya satu faham saja, yaitu menyerah diri kepada Allah yang
Tunggal. Kalau mereka telah menyetujui, ini dengan sendirinya mereka telah
memegang petunjuk itu, artinya itulah hakikat yang ditegakkan oleh Nabi
Muhammad s.a.w. sebagai penyambung usaha Nabi-nabi yang dahulu itu.
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Mari kita perhatikan bunyi ayat sekali lagi. Di dalam ayat ini tidak ada

perkataan: Masuklah ke dalam agama kami ini supaya kamu mendapat petun-

j'uk seperti kami pula." Tetapi susunan ayat lebih halus dariitu. Yaitu kalau

kamu telah benar-benar menyerah diri dengan tulus-ikhlas kepada Allah,

dengan sendirinya kamu telah mendapat petunjuk. Maka dengan ayat ini, kita
yang telah mengakui diri orang Islam, karena kebetulan kita keturunan orang

islam, diberi pula peringatan bahwa Islam yang sebenarnya ialah penyerahan

diri yang sebenarnya kepada Allah, disertai ikhlas, tidak bercabang kepada

yuns tuir",. Meskipun bernama orang Islam, tetapi penyerahan diri tidak bulat

k"piau Allah, sama sajalah dengan orangYahudidan Nasrani, yang mengambil

persandaran kepada Nabi-nabi Allah pada nama, padahaltidak pada hakikat.

Maka sesuailah semuanya itu dengan maksud ujung ayat: "Tetapi jika mereka

berpaling, sesungguhn y a mereka akan berpecah-belah."

Terang sekali tujuan ayat ini. Persatuan seluruh ummat manusia hanya

akan tercapai bilamana penyerahan mereka hanya satu, yaitu kepada Allah

saja. Apabila berpaling daripada Allah kepada yang lain, niscaya perpecahanlah

yang timbul, sebab Allah Esa, dan yang lain adalah berbilang dan cerai-berai.

Yans ini mengatakan 'l)zair anak Allah, yang itu mengatakan Almasih anak

Allah, yang lain menghadapkan hati kepada berhala. Perpalingan membawa

perpecahan dan perpecahan membawa permusuhan. Tidak ada agama lagi

yang tegak, tetapi mempertahankan pengaruh dan kedudukan. Berkali-kali,

teratus bahkan beribu kali terjadi peperangan dan pertumpahan darah, karena

mempertahanan pendirian masing-masing dan tidak bertemu ialan damai.

Maka kepada Nabi Muhammad s.a.w. sudah teguh dan tetap, tidak berkisar

lagi, yaitu pegangan Nabi Ibrahim tadi, Hanifan-Musliman. Perselisihan yang

teijadi di antara penyembah berhala sesama penyembah berhala, semuanya

tidak akan membahayakan bagi Rasul dan orang yang beriman kepada ajaran-

nya, asal mereka tidak berganjak dari pendirian yang digariskan itu, bahkan

merekalah yang akan membawa damai bagi segala yang bertentangan: Fo

sayakfikahumullah! Allah akan menyelamatkan engkau daripada mereka. Ayat

sekelumit kecil ini amat luas yang dicakupnya. Asal pegangan sudah ada, asal

Tauhid sudah matang, janganlah bimbang menghadapi hidup. Tidak ada gyaitan

yang akan dapat memperdayakan, tidak ada jin yang akan dapat mempenga-

iuni tiaaf ada manusia yang akan dapat membujuk. Demikian luas dan

dalamnya pengaruh sabda Tuhan yang sepatah ini, sehingga dia dapat kita ingat

di waktu-waktu kita menghadapi bahaya. Apapun yang kita hadapi, namun

Tuhan akan tetap menyelamatkan dan memelihara kita, asal kitapun ingat

selalu kepadaNya. "kore na Dia adolah Maha Mendengar, lagi Maha Mengeta'

hui." (ujung ayat 137).

Tuhan mendengar apa pokok yang diperselisihkan dan Tuhan mengetahui

apa tujuan mereka masing-masing. Dan Tuhanpun Mendengar dan Mengetahui

apa kegiatan Muslimin sendiri di bawah pimpinan RasulNya menegakkan

da wah Islamiyah yang seiati. Apabila Rasul Allah, dan orang-orang yang

beriman sertanya tetap berpegang teguh pada pendirian yang telah digariskan

Allah itu.
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Kemudian diberikan Tuhanlah jaminan yang tertinggi atas nilaipendirian
agama Nabi Ibrahim itu, maka sabda Tuhan: "celupan Allah, dan siapakahtagi
yang lebih bogus celupannya daripada Allah.'(pahgkal ayat 138).

Shifuhatal-Lohi: Celupan Allah! Berkata al-Akhfasy dan lain-lain: "Celu-
pan Allah, artinya ialah Agomo Allah!"

Menurut satu riwayat dari Ibnu Jarir dan lbnu AbiHatim darilbnu Abbas,
bahwa yang dimaksud dengan celupan Allah itu ialah Agama Allah. Menurut
keterangan yang disampaikan oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dariMujahid
bahwa maksud celupan Allah itu ialah Fithroh Alloh, atau kemurnian Allah
yang telah difithrahkan manusia atasnya.

Menurut satu penafsiran pula dari Qatadah, yang dirawikanolehlbnuJarir
dan lbnul Mundzir, berkata Qatadah: "Orang Yahudi mencelup anak-anaknya
dengan celupan keyahudian. Orang Nasranipun mencelup anak-anaknya de-
ngan celupan kenasranian, tetapi sesungguhnya celupan yang asli daripada
AIIah ialah Islam, dan tidak ada satu celupanpun yang lebih bagus dan lebih
bersih daripada celupan Islam. Sebab dialah Agama Allah yang telah diutus
dengan dia Nuh dan Nabi-nabi yang datang sesudahnya.

Dari keterangan tafsir-tafsir sahabat dan Tabi'in tentang shibghoh atau
celupan ini, dapatlah kita fahami ke mana maksudnya di sini.

Tuhan telah meninggalkan dua celupan, yang keduanya asli dan tidak
dapat ditandingi dan dibandingi. Yang pertama ialah celupan warna pada alam,
yang dapat dilihat dengan mata. Inidikuatkan oleh sebuah Hadis yang dirawi-
kan oleh Ibnu Mardawaihi, dan Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah s.a.w.
pernah menceriterakan bahwa Bani Israil pernah bertanya kepada Musa a.s.
apakah Tuhan Allah itu mencelup juga? Mendengar pertanyaan demikian,
marahlah Nabi Musa kepada mereka dan disuruhnya mereka supaya bertakwa
kepada Allah, iangan sampai bertanya demikian rupa. Tetapitidak berapa lama
kemudian, datanglah seruan Allah kepada Musa: "Bertanyakah mereka kepada
engkau adakah Allahmu itu mencelupi alam ini?" Menjawab NabiMusa: "Benar,
ya Tuhanku, mereka tanyakan demikian kepadaku." Maka bersabdalah Allah
kepada Musa: "Katakanlah kepada mereka itu bahwa memang Allah memberi-
kan calupan warna, semuanya adalah celupan." Menurut Hadis yang dirawikan
Ibnu Abbas itu, maka turunlah ayat ini kepada NabiMuhammad s.a.w. menya-
takan celupan Allah, bahwa tidak ada yang lain yang sanggup mencelup seindah
celupan Allah.

Dari kedua macam tafsir inidapatlah kita memahamibahwa keduanya
dapat diterima. Pertama ialah bahwa alam ini dicelup oleh ruhan sendiri,
dengan warna-warni yang merah, yang hitam, yang jingga, ungu, lembayung,
merah-jambu, merah-muda, hijau, hijau-laut, biru, biru-laut, putih, kecubung
dan lain-lain sebagainya. sebagaimana yang disebutkan Tuhan kepada Nabi
Musa seketika Bani Israil bertanya itu.

Dengan memegang tafsiran ini, maka ayat ini dapat kita pergunakan buat
merenungkan keindahan warna di dalam alam sekeliling kita ini. Wama asli dari
Allah, tiap pagi dan tiap petang bertukar celupannya, yang kelihatan kemarin,
tidak kelihatan lagi hari ini. Dan besok lain lagi. Berjuta-juta haritelah bertalu
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dan berjuta pula hari akan datang sampaidatang kiamat kelak. Adakah kita
bosan melihatkan matahari ketika terbit dan kemudian ketika terbenam?
Bagaimana wama langit ketika itu? Adakah seorang yang sanggup{nenirunya?
Gambar lukisan indah buatan Rembrandt, atau Rafael, atau Leonardo dan
Vinci dan lain-lain, memang mengagumkan. Apakah sebabnya dikatakan me-
ngagumkan? Ialah karena mereka sebagai ahli seni yang besar telah sanggup
mendekati hakikat yang diiadikan Tuhan.

Celupan Allah atas alam ini adalah keindahan yang asli, yang di dalam
Filsafat disebut Aestetiko. Maka manusia yang sanggup mendekati keindahan
yang asli itu sekali lagi kita katakan: Mendekatf,. Manusia yang sanggup
mendekati keaslian itu dalam lukisannya, dalam campuran warnanya, dinamai
seniman. Bertambah pandai mereka mendekati, bertambah agunglah mereka
dalam pandangan para peminat seni. Sebab itu kebenaran seni bukanlah
keasliannya, melainkan pula kesanggupannya mendekati keaslian.

Begitulah uraian kita tentang tafsir celupan itu, yang pertama. Yaitu
celupan atau campuran warna ciptaan Allah yang tidak dapat diatasi oleh
siapapun dalam alam ini.

Sekarang kita masuk kepada tafsiran yang kedua.

Penafsiran yang kedua, sebagai dari Tabi'in yang temama tadi, yaitu
Mujahid, arti celupan ialah Fifhroh, yang dapat kita artikan warna asli, atau

celupan asli dari jiwa manusia. Dan menurut penafsiran Qatadah
tadi, dikatakan bahwasanya keyahudian atau kenasranian adalah celupan
buatan manusia yang dicelupkan oleh ayah kepada anak, atau celupan pendeta,

yang sewaktu-waktu pasti luntur. Maka Islam yang berartipenyerahan diri yang

sungguh-sungguh kepada Dzat Allah Yang Maha Esa, adalah celupan asli pada

akal manusia. Sama terjadinya dengan akal itu sendiri. Sebab itu dapatlah
difahami suatu Hadis Shahih yang terkenal, bahwasanya manusia seluruhnya
ini dilahirkan dalam Fithrah, artinya dalam lslam. Cuma pendidikan ayah-

bundanyalah yang membuat anak jadiYahudi, jadiNasrani atau jadiMajusi.

Teringat lagi kita satu tafsir yang lain dari Ibnu Abbas, menurut yang

diriwayatkan oleh Ibnu an-Naijar di dalam Tarikh Baghdad, bahwa arti celupan
ialah putih. Artinya masih putih-bersih jiwa itu dalam Fithrahnya, sebelum
dihinggapioleh lain warna faham.

Sebab itu dapatlah kita simpulkan kembali ayat ini kepada ayat-ayat yang

sebelumnya. Yaitu bahwasanya agama Hanif ajaran lbrahim itu adalah celupan
asliTuhan, yaitu Fithrah Manusia, itulah Tauhid yang sejati. Celupan manusia
akan luntur karena pergiliran zaman. Dia tidak akan tahan kena cahaya
matahari kebenaran. Adapun Akidah Islamiyah yang dipusakakan daripada
Nabi lbrahim a.s. tidaklah lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan.

Maka agama Hanif itulah celupan Allah yang sejati, pakaian sejak mulai
membuka mata menghadapi hidup, sampai menutup mata meninggalkan dunia.

Sebab itu tersebutlah didalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh Imam
Ahmad daripada Umamah; berkata dia, berkata Rasulullah s.a.w.:
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fivLA:1
"Aku diutus dengan ogama Hanil yang sangat berlapang dada (toleransi,

pemoaf)."

Demikian juga menurut sebuah Hadis yang dirawikan oreh rmam Ahmad
dan Bukhari dan Ibnul Mundzir dari lbnu Abbas, berkata lbnu Abbas; "Orang
bertanya kepada beliau: Ya Rasulullah! Manakah agama yang lebih disukaioleh
Allah?" Beliau menjawab: "lslam agamaHaniliyoh os-somho, "iaitu agama yang
Hanif dan berlapang dada.

Bertambah maju ilmu pengetahuan manusia didalam menyelidikialam ini
dari segala bidangnya, bertambah dekatlah mereka sampai kepada kesimpulan
akan keesaan Allah dan bertambah menyerahlah mereka kepada Allah. (Ha-
nifan Musliman), meskipun mereka belum mendaftarkan diri dengan resmi
masuk Islam. Sebab agama Hanif itu adalah celupan Ailah sejati, maka siapapun
di antara makhluk Allah tidak ada yang akan dapat mengatasicelupan AlLLritu;
"Dan kami, kepadal,,lyalah kami menghombakan diri.,'(ujung ayat 13g).

Kalau kita ambil tafsiran yang pertama tadi, yaitu bahwa celupin Allah atas
alam, dengan berbagai ragam warna, tidaklah dapait diatasi oreh pencelup yang
lain, atau keindahan alam karena keindahan Allah. Kita sampai kepada inii.uri
agama dengan melihat benda yang nyata di sekeliling kita. Kita mengakui
beribadat kepada Allah. Di sini kita mendapat Allah di dalam seni.

Kalau kita ambil penafsiran kedua, bahwa celupan Allah yang asli itu ialah
keadaan Fithrah Manusia, jiwa murni manusia, belum dicampuriLleh celupan
dan lukisan warna manusia, yangbisa rusak karena hujan dan panu., ru-puiluh
kita kepada hakikat hidup, artinya sampailah kepada Tuhan dari segi ke-
rohanian. Disini kita mendapat Allah dari segi Filsafat. Sebab campuran warna
yang lahir telah menimbulkan kesan kepada campuran warna yang batin.

Di samping kedua. tafsiran tadi, shibghoh dengan makna warna warniyang
diciptakan Allah di dalam Alam, yang menimbulkan minat kesenian, dan
shibghoh dengan arti fithrah, celupan asri jiwa manusia, bertemu lagi ke-
terangan dari setengah ahli tafsir. Kata mereka, asalnya maka timbuf kata
celupan ini ialah karena orang Nasrani membaptiskan puteranya dengan air,
yang mereka namaiMo m udiyoh,atau Bopfison atau diDoop, atiu dipermandi-
kan, barulah mereka berkata: shibghotollah, cerupan tuhan, artinya lslam,
inilah permandian yang betul.

Bila kita renungkan penafsiran yang ketiga ini, dapatlah kita menarik garis
perbedaan 

^faham 
tentang kesucian jiwa di antara Islam dengan Nasrani. Di

dalam Islam, anak lahir ke dunia dalam keadaan suci, tidak ada dosa dan bersih
(fithrah); setelah datang ke dalam lingkungan orang tuanya, barulah anak itu
mempunyai warna yang tidak asli. oleh sebab itu maka hendaklah pendidikan
orang tua memelihara dan menumbuhkan kemurnian anak itu di dalam hidup
nva, agar tidak terlepas daripada beribadat kepada Allah. sedang bagi agama
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Nasrani adalah sebaliknya; anak lahir ke dunia adalah dalam dosa, yaitu dosa
waris dari Nabi Adam. Setelah dipermandikan dengan air-serani itu, barulah dia
bersih dari dosa. Karena dengan pemandian itu berarti bahwa dia.telah di.
berkati oleh Yesus Kristus yang dianggap sebagai Tuhan yang menebus dosa
manusia dengan mati di kayu palang.

Setelah mengakui celupan Allah, yang satu kuasapun tidak sanggup me-
nyamai, usahpun melebihi celupan Allah, seorang yang beriman bertambah
insaf akan kebesaran Tuhan. Dan keinsafan itu dibuktikannya dengan berbuat
baik beribadat mempertahankan diri. Sebab itu jelaslah bahwa peribadatan
timbul sesudah berfikir.

Bagaimana orang yang telah mencoba pendirian demikian, hanya Allah
tempat mereka berabdi, menyembah dan memuja, akan dapat diajak turun
kembali pergi menyembah sesama makhluk?

"Katakanlah: Apokah kamu hendak membantoh kami perihal Alloh?"
(pangkal ayat 139). Apakah kamu hendak membantah kami, karena pada
sangkamu bahwa Allah telah menentukan hanya Bani Israillah kaum yang
terpilih. Nabi-nabi dan Rasul-rasul hanyalah dari Bani Israil. Kami Bani lsrail
adalah kekasih Allah dan anak-anak Allah. Dan kalau masuk neraka, kami
hanya berbilang hari saja. Pendeknya dalam tingkah dan caramu selama ini,
kamu hendak memonopoli Allah hanya untuk kamu. Bagaimana kamu men-
dakwakan demikian wahai saudara-saudara kami ahlul-kitab? "Podohal Dia
adalah Tuhon kami dan Tuhon kamu?" Kita sama-sama makhlukNya. Jika
Nabi-nabi ada dalam kalangan Bani Israil, maka dalam kalangan Banilsmailpun
apa salahnya ada Nabi? Apakah kamu sangka bahwa ummat yang telah
mempercayai Allah dan menyerah diri kepadaNya bukanlah ummat yang
utama? Melainkan yang menjadi pengikut kamu saja yang utama? "Dan bagi
komi adalah amalan kami don bagi kamu amalan komu. " Mengapa kita harus
bertengkar berbantah-bantah. Marilah kita masing-masing pihak beramal, be.
kerja, berusaha. Bukankah agama yang benar adalah mementingkan amal?
Kalau kita bertengkar dan berbantah, niscaya amal menjadi terlantar'Don
kami terhadapNya adalah ikhlos." (ujung ayat 139). Kami terhadap Allah,
ikhlas, bersih tidak terganggu oleh niat yang lain. Sebab kepercayaan kami tidak
bercabang kepada yang lain.

"Ataukah kamu kotakon; Sesungguhnya lbrahim dan Ismail don Ishok
dan Yo'kub dan onak-cucu adalah semuonyo Yahudi dan Nosroni. " (pangkal
ayat 140). Artinya bahwa orang Yahudi akan mengatakan Ibrahim dan ke-
turunannya itu adalah Yahudi. Nasrani mengatakan demikian pula, mereka
semuanya adalah Nasrani. Kalau mereka berkata demikian maka
"Katokanlah" - wahai UtusanKu: "Apakah komu yang lebih tohu atoukah
Allah?" Dapatkah kamu mengemukakan bukti bahwa nama Yahudisudah ada
di zaman lbrahim, lsmail, Ishak dan Ya'kub? Nama Yahudi kamu ambil dari
Yahuda anak Ya'kub, sebagai nama agama. Mulanya hanya nama dari ke-
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turunan satu suku, lama-lama kamu jadikan nama agama. Bagaimana kamu
mengatakan nenek-moyang itu beragama Yahudi? Kitab Talmud pegangan
kamu, kumpulan peraturan dari pendeta-pendeta kamu, lama sesudah Nabi
Musa barulah ada. Bagaimana kamu mengatakan nenek-moyang itu beragama
Yahudi?

Apatah lagi agama Nasrani. Di zaman Isa Almasih sendiri nama agama
Nasrani atau Kristen, belum ada atau belum pernah terdengar. Barulah Paulus
kemudian merasmikan nama Masehi atau Kristen. Yaitu setelah Nabi lsa
sendiri meninggal dunia! Dan ketentuan, upacara peribadatan, pembaptisan,
dan sebagainya itu, belumlah dikenal di zaman Nabilbrahim,lsmail, Ishak dan
Ya'kub dan anak-cucu mereka itu. Hal ini jelas tertulis di dalam Kitab "Per-
janjian Baru" sendiri. Yaitu di dalam Kisah segala Rasul, Fasal 11. Didalam ayat
19 sampai ayat 25, dinyatakan bahwa pada mulanya setelah Isa Almasih
meninggalkan dunia, murid-muridnya hanya menyebarkan ajaran Almasih
dalam kalangan Yahudi saja. Tetapi karena tantangan yang keras dari orang
Yahudi di Jerusalem sendiri, sehingga seorang di antara murid itu, yang
bernama Stepanus mati dibunuh orang Yahudi, bercerai-berailah murid-murid
Almasih itu. Ada yang mengembara ke Cyprus dan ada yang berangkat ke
Cyrania. Dan ada yang berangkat ke Antiochia, mencoba menyebarkan ajaran
itu pula kepada orang Greek (Yunani). Seorang di antara murid Almasih,
bernama Barnabus, berangkat ke Tarsus dan di sana bergabung dengan Paul
(Paulus) dan menyebarkan ajaran Almasih bersama-sama, dan melanjutkan
perjalanan ke Antochia: "Tatkala dijumpainya dia, lalu dibawanya ke An-
tiochia."

Demikianlah setahun genap lamanya keduanya itu berhimpun bersama-
sama dengan sidang Jum'at, serta mengajar beberapa banyak orang. Maka di
Antochialah murid-murid itu mula-mula disebut orang Krisfen.*

Jadi nama Kristen, Nasrani atau Masehi itu tidaklah dalam zaman Isa
Almasih itu sendiri, dan tidak beliau yang memberinama itu, melainkan murid-
muridnya sesudah dia mati saja. Sedang Almasih semasa hidupnya hanya
menamai dirinya dari keturunan Bani Israil.

Apakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah? Kalau kamu berbicara
dengan jujur, kamu akan mengakui bahwa awal pokok ajaran NabiMusa ialah
menyembah Allah Yang Maha Esa, yang tersebut dalam Hukum YangSepuluh.
Dan Nabi Isa Almasih seketika ditanyai oleh orang Yahudi, pun mengakui
bahwa yang beliau tegakkan ialah agar mencintaiAllah, lebih darimencintaidiri
sendiri. Mengapa hal inihendak kamu sembunyikan? "Dan siapakahyanglebih
zalim dariapda orang yong menyembunyikan kesoksion dori Allah yang ada
padanya?" Yang tertulis dengan jelas dari Kitab-kitabmu itu? Itulah pokok
agama Ibrahim sejati, yang dilanjutkan oleh Musa dan Isa dan sekarang oleh
Muhammad s.a.w. Yang lain dari itu adalah tambahan-tambahan saja dari

* Kisah segala Rasul, Fasal 11, ayat 26.
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pendeta-pendeta kamu, Kahin* dan Ahbar Yahudi, Uskup, Petrick, Kardinal
Kristen.

"Don Allah tidaklah lengah daripada apa yang kamu keriakon." (uiung

ayat 140).
Artinya pemalsuan-pemalsuan yang telah kamu lakukan, tambahan yang

telah kamu tambahkan, sehingga keputusan pemuka-pemuka agama yang

telah mengobah pokok ajaran yang asal dari Allah tidaklah lepas dari peng-

lihatan Allah. Tidak selamanya pula manusia dapat didinding dari kebenaran.

Setringga lama-lama bila manusia telah timbul keberanian dan kebebasan

fikiran, agama yang kamu tegakkan dengan cara begini akan kian lama kian
ditentang orang, dan perpecahan dalam kalanganmu sendiri akan bertambah
menjadi-jadi. Sebab celupan manusia, bukan celupan Allah.

Agama yang sebenar agama hanya satu, yaitu penyerahan diri yang tulus
ikhlas kepada Allah. Kalau ini dibantah, berarti kamu membantah fithrahmu.

Sekali lagi Tuhan mengulang peringatanNya: "Mereka itu adalah suatu
ummat yong sesungguhnya telah berlalu." (pangkal ayat 141). Mereka telah
pergi, dan yang tinggal hanyalah jejak bekas dan sejarah: "Mereka okan
mendapatkan apa yang telah mereka usohokon, dan kamupun akan men-
dapat apa yang telah kamu usahakan pulo."lnilah peringatan kepada ummat
yang datang di belakang, baik ummat Arab keturunan Ismail, atau ummat
Yahudi keturunan Ya'kub dan lshak dengan keduabelas pecahan keturunan-
nya. Bahwasanya nenek-moyang mereka yang telah terdahulu itu, yang mana
mereka telah banyak disebut dan jasa mereka menegakkan agama Allah, atau
Hanilan Musliman telah banyak diperkatakan. Mereka itu sekarang sudah
tidak ada lagi, yang tinggalhanya bekas dan seiarah mereka. Mereka itu telah
berjasa menyampaikan ajaran agama Allah yang sejati itu kepada dunia. Jasa
mereka yang baik akan mendapat ganjaran yang baik dari Tuhan. Dan kamu-
pun, yang datang dibelakang inisebagaianak-cucu keturunan mereka, tidaklah
perlu hanya membanggakan dan mencukupkan sebutan dan pujian atas jasa

mereka. Kalau mereka mendapat ganjaran yang baik dariAllah, bukanlah itu
berarti menjadi ganjaran pula, mentang-mentang kamu membanggakan diri
sebagai keturunan mereka.

Barulah kamu akan mendapat ganjaran setimpalpula dariTuhan, apabila
usaha mereka yang telah lalu itu kamu sambung dengan amalan yang mulia
pula: "Don tidaklah kamu akan diperikso perihal apa yang mereko kerjakan."
(ujung ayat 141).

Buruk atau baik, mulia atau hina, perbuatan ummat'ummat yang telah
terdahulu itu, bukanlah tanggungjawab bagi kamu yang datang di belakang.
Yang akan kamu pertanggungiawabkan di hadapan Tuhan adalah amal usaha
kamu sendiri.

Inilah satu peringatan yang keras, sampaidiulangTuhan dua kali, yaitu ayat
134 dan ayat 141 ini, yang sama isinya dan sama susunannya. Memang patutlah

* Kahin: Uskup (Ulama/Pendeta).
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hal ini diulang-ulangi, walaupun berpuluh kali. Sebab sudah menjadipenyakit
bagi suatu ummat keturunan ummat yang besar, membanggakan amalan
nenek-moyang, tetapi tidak berusaha menyambung usaha itu. orang Arab
keturunan Ismail di negeri Hejaz, membanggakan bahwa mereka adalah ke-
turunan dari pembangun Ka'bah, padahal mereka telah menyembah berhala.
orang Yahudi di Madinah, merasa diri lebih tinggi dari orang Arab, dengan
menyebut nama Nabi-nabi yang diutus Tuhan di kalangan mereka, sejak Musa
sampai beberapa Nabi dariBani lsrail, padahalmerekalah yang banyak mem-
bunuh Nabi-nabi itu, karena tidak cocok dengan hawanafsu meieka. sekarang
datang Nabi Muhammad s.a.w. mengajak kembali kepada ajaran pokok yan!
asli dari nenek-moyang itu, tetapi mereka bertahan pada pendirian-pendirian
yang salah, yang telah jauh dari ajaran nenek-moyang itu.

Inipun dapat menjadi pengajaran bagi kita yang datang jauh sesudah Nabi
Muhammad s.a.w. Berapa banyak kita banggakan sejoroh, sedikit-sedikit
sejarah kebesaran Islam, sejarah ulama Islam, sejarah kemenangan tslam. Dan
semuanya itu memang benar; tetapi semuanya adalah bekas usaha ummat yang
telah lalu Kalau mereka beroleh pahala dari usaha itu, tidaklah kita yang datan!
di belakang ini yang akan menerimanya. Kita hanya menerima bekas daiiusahi
kita sendiri. Adalah amat membosankan membangga-banggakan zaman yang
telah lampau, dari usaha orang lain, sehingga masa hanya habis dalam ber-
ceritera, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti dan usaha sendiri. Inilah pe-
nyakit dari ummat yang telah masuk ke dalam lumpur.

Kata pepatah ahli syair:

*LA6J6_;-;rti;
5ififiii5iA

Orong muda sejati ialah yang berkato: lnilah Aku.
Bukonloh orong mudo sejati orong yang berkata: Bapaku dahulu begini

dan begitu.

-oOo-
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Juzu'yang kedua daripada al-Quran ini masih saja dalam lingkunganSurat
al-Baqarah (lembu betina). Sebagailanjutan daripangkalSurat dijuzu'kedua ini
masihlah diutamakan pembentukan Masyarakat Muslim. Sebab Masyarakat
Muslim itu telah ditentukan oleh Tuhan akan menjadiKhalifah Allah dimuka
bumi. Dan untuk memenuhi tugas yang berat itu dimatangkanlah terlebih
dahulu akidah, atau kepercayaan yang akan menjadi pegangan hidup. Di juzu'
pertama panjang-lebar diterangkan bagaimana tempelak-tempelak Tuhan
kepada Bani Israil dan cerita di sekitar kehidupan dengan kekufuran mereka
dan keingkaran mereka terhadap Rasul Allah yang diutus kepada merekayaitu
Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dengan mengambil bandingan dari segala
kisah Bani Israil itu, mengerti sendirilah kaum Muslimin yang masyarakatnya
tengah dibentuk itu, bahwa janganlah mereka meniru sikap hidup yang buruk
dari Bani Israil itu. Kadang-kadang teguran itu ditegaskan sekali, sebagai
tersebut di dalam ayat 108: "Apakah kamu akan menanya kepada Rasul kamu,
sebagaimana ditanya Musa tempoh dulu?"

Segala rintangan dan cemuh serta tekanan-tekanan, baik dari ahlul-kitab,
ataupun dari kaum yang masih musyrikin, atau dari kaum yang munafik, telah
disanggah dan disambut semuanya. Latar-belakang dari perangai-perangai
buruk mereka telah dicela. Pada akhir-akhir darijuzu'pertama diterangkanlah
dari hal Nabi lbrahim dengan segala perjuangannya. Bahwa berbagai ujian telah
didatangkan Tuhan Allah kepada lbrahim dan dia telah dapat menggenapi, atau
mengatasi segala ujian itu, dan setelah dia lulus dariujian, diangkat Allahlah dia
menjadi Imam bagi manusia. Lalu diterangkan apakah inti ajaran yang dibawa
oleh lbrahim; yaitu agama Hanifan Musliman,lurus menuju kepada Allah dan
menyerahkan jiwa raga sepenuhnya kepadaNya. Bukanlah ajaran Ibrahim itu
agama yang bernama Yahudi, sebab Yahudi diambil dari nama salah seorang
putera Nabi Ya'kub bernama Yahudzo, padahal Ya'kub adalah cucu lbrahim.
Dan bukan pula agama Kristen (Nasrani). Sedangkan nama Kristen itu baru ada
sesudah Isa Almasih sendiri meninggal dunia*. Agama Ibrahim adalah Agama

* Lihat Perjanjian Boru, Kisah Rasul-rasul 11:26.
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.lslam, yang berarti penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Esa, Maha Kuasa.
Dan penganut faham itu diberi nama Muslim, artinya orang yang menyerah.

Sesudah itu dilanjutkan cerita asal mula beliau diperintahkan Allah men-
dirikan Ka'bah yang diMakkah itu, dibantu oleh puteranya Ismail. Bagaimana
beliau berdoa agar tempat yang telah dibukanya itu diberi berkat oleh Tuhan.
Dan beliaupun berdoa agar kelak kemudian hari, dari anak-cucu keturunannya
di Makkah itu timbul seorang Rasul untuk menuntun mereka. Kemudian itu
ujung kisah sampailah pada persediaan hendak mengambil Kiblat kepada
tempat yang asli, yaitu Masjidil-Haram sebagairumah ibadat kepada Allah Yang
Maha Esa, yang paling pertama di dunia ini.

Dari hal peralihan kiblat itulah yang dimulai pada Juzu' kedua ini.
Di pangkal juzu' kedua ini sudah diterangkan dengan jelas, bahwa kiblat

dikembalikan ke Makkah, bukan lagi ke Baitul-Maqdis. Disana diterangkan
salah satu sebab yang penting yaitu karena maksud Allah ialah menjadikan
ummat Muhammad ini ummatan wasathan, ummat yang di tengah, untuk
menjadi saksi bagi seluruh manusia, penyambung zaman lampau dengan
zaman depan, terletak di antara Timur dengan Barat. Di ayat-ayat ini dijelaskan
juga bahwa setiap ummat mempunyai ciri khasnyasendiri. Dengan cirinya yang
khas itulah dibentuk peribadinya.

Dia berkiblat sendiri. Dia mempunyai satu kepercayaan(akidah) yang jelas

dalam hubungan di antara Pencipta Alam, dan alam itu sendiri, dan Insan di
sekeliling diri dan pengertian tentang hidup dan peribadi sendiri. Dan diapun
mempunyai ibadat, cara menghubungkan diri dengan Allah yang berupa shalat,
puasa, zakat, dan haji; yang lain dari yang lain. Didalam juzu'kedua inimulai
diterangkan apa arti perjuangan. Perjuangan dengan harta dan jiwa, perjuangan
menegakkan keyakinan dan kebenaran. Kesediaan taat yang mutlak kepada
Tuhan, walaupun untuk itu jiwa sendiri, walaupun mati tantangannya, maka
mati yang demikian dinamai Syohid.

Dengan membaca ayat-ayat pada juzu' kedua, atau bahagian kedua dari
Surat al-Baqarah dan mengikutnya dengan seksama, nyata sekali bagaimana
ummat ini dibentuk. Ummat ini, dengan berpindah ke Madinah telah mulai
menegakkan peribadinya. Mereka tidak lagi menegakkan keyakinan dengan
sembunyi-sembunyi sebagai di Makkah dahulu. Mereka telah diberi Allah
kurnia dapat menegakkan Daulah, kekuasaan. Mempunyai daerah yang mula-
nya sempit saja sekedar kota Madinah, kemudian meluas dan meluas lagi dalam
masa 10 tahun. Dan di tahun kedelapan sesudah hijrah itu, Makkahpun dapat
ditaklukkan. Dalam membangun negara ke dalam, menyerbu musuh ke luar,
ataupun menangkis musuh yang akan merebut kembali kemerdekaan itu;
dalam menghadapi semuanya itu masyarakat ke dalam terus diperkokoh. Di
saat-saat yang penting wahyu Ilahi datang, maka Nabi Muhammad s.a.w.
menyampaikan wahyu itu kepada ummat, lalu dijadikan undang-undang dan
diamalkan dengan taat.

Maka bertemulah di dalam juzu' kedua ini peraturan puasa, peraturan
wasiat, hukum berperang di bulan-bulan suci dan di Masjidil-Haram, perintah
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mengerjakan haji, bahaya minuman keras dan perjudian dan peraturan ber.
kenaan dengan membentuk rumahtangga, tentang kawin, talak, rujuk,'iddah,
sampai kepada meminang, sampai kepada cara bergaul suami-isteri; semuanya
itu peraturan yang selalu berpokok dan berpangkal daripada akidah dan
hubungan takwa kepada Allah.

Segala pahit-getir yang ditempuh dalam menegakkan Masyarakat Muslim,
diterangkan pada juzu' kedua ini tidak kurang hebatnya dari juzu' pertama.
Hambatan dari Ahlul-Kitab masih tetap dibayangkan, keingkaran kaum musy-
rikin masih tetap dijelaskan dan munafik masih tetap menggerutu di dalam
kelam, tetapi kepada Muslimin diperintahkan supaya jangan ragu-ragu me-
ngikuti Islam. Kalau sekali telah masuk dan mengakui akidah ini, janganlah
masuk separoh-separoh, bahkan masukilah seluruhnya, dan ambillah dia jadi
pegangan dalam seluruh segi kehidupan, dan jangan diturutilangkah-langkah
yang digariskan oleh syaitan (ayat 208). Bahkan diterangkan lagibahwasanya
hendak masuk syurga tidaklah semudah yang disangka oleh orang yang lemah
peribadinya. Jalan ke syurga tidak bertabur kembang.

Seorang yang ingin masuk syurga hendaklah tahan menderita kesusahan,
tahan menderita kemelaratan, bahkan sampai digoncangkan dan digempakan,
sehingga kadang-kadang dari hebatnya goncangan itu sampaiRasul sendiri dan
orang-orang yang beriman mengeluh menuntut kepada Tuhan, mana dia janji
Allah itu. (ayat 214). Ujung ayat menerangkan bahwa kalau keadaan sudah
sampai demikian rupa, itulah alamat bahwa pertolongan telah dekat.

Di ujung Juzu' bertemulah suatu kisah praktek daripada perjuangan
menegakkan iman dan akidah, yaitu sejemput rentetan kisah Bani Israil lama
sesudah Musa meninggal di bawah pimpinan seorang Nabi mereka. Mereka
telah menderita tindasan yang tidak tertahankan lagi yang datang dari musuh-
musuh mereka. Lalu mereka minta kepada Nabi mereka agarNabi itu mencari-
kan seorang Raja, atau Kepala Perang yang akan memimpin mereka berperang
pada jalan Allah. Cerita ini menceritakan jiwa kecil dari ummat yang lemah.
Mereka memerlukan seorang pemimpin tetapi setelah Nabi itu menunjukkan
siapa yang patut jadi pemimpin itu, ada-ada saja bantahan mereka, terutama
karena pemimpin itu tidak kaya. Padahal keniudian ternyata bahwa pemimpin
atau raja itu seorang yang gagah berani. Meskipun dia miskin dahulunya,
namun dia berwibawa dan sanggup memimpin. Setelah mereka diajak pergi
berperang, dan diuji ketaatan mereka setelah menyeberangi sungai, ternyata
bahagian yang terbesar tidak setia kepada disiplin.

Untunglah ada sebahagian kecilyang teguh hati melanjutkan perang, setia
patuh mengikuti perintah pimpinan, sehingga mereka tidak jadikalah. Cerita ini
adalah perbandingan yang tepat bagi jamaah masyarakat Islam yang tengah
dibentuk itu, sebab Masyarakat Islam adalah penyambut pusaka daripada
ummat Nabi-nabi yang telah lalu, guna menegakkan Imam kepada Allah dalam
alam ini, yang di kiri-kanan perjalanannya ranjau-ranjau telah disediakan oleh
musuh buyutannya, yaitu syaitan dan lblis.

Dengan menuruti secara seksama ayat-ayat di juzu' kedua ini, lalu di-
sambung dengan juzu'yang sebelumnya, kita akan menampak bagaikan al-
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Quran memimpin jiwa kita dalam menempuh perjuangan ini. Satu perjuangan

besar menegakkan Sobililoh, jalan Allah ditengah-tengah hasad'dmgki, intimi-
dasi, permainan kotor, kedustaan dan kebohongan yang digunakan oleh Iblis

dan kakitangannya menghalangi tegaknya Kalimat Allah itu. Di samping itu
terdapat pula kelemahan manusia dalam menangkisnya, dan bagaimana agar
jiwa kuat dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ternyatalah
bahwa di samping perjuangan ke luar, jihad dengan musuh diluar diri, terlebih
dahulu hendaklah berjihad pula mengendalikan diri sendiri, mendekatiAllah
dan memperkuat batin dengan munajat kepadanya. Sehingga selama dunia
terkembang, sejak zaman dulu, zaman sekarang dan nanti, jihad itu tidak akan
berhenti dan kebenaran jalan Allah jua yang akan menang.

Sehingga apabila kita baca ayat demi ayat, lihat Asbobun-Nuzul (sebab

turunnya ayat), perhatikan sanggahan musuh dan perhatikan pula sikap yang

dituntunkan wahyu, kerapkali kita merasakan bahwa apa yang kejadian di
zaman Rasulullah itu, itu pula yang kita hadapi sekarang. Namun nama-nama
musyrikin, Yahudi, Nasrani, munafiqin yang telah disebutkan 14 abad yang lalu
itu, itu jugalah yang kita hadapi sekarang, dan perjuangan tetap sesengit dahulu
juga.

Bahkan kadang-kadang lebih ngeri lagi tipudaya mereka, usaha mereka
membelokkan kita daripada Tauhid kepada syirik, menggagalkan kita mene'
gakkan jalan Allah, usaha mereka dengan menaburkan uang, ataupun dengan
memakai kekerasan senjata untuk menghalangi ajaran Nabi Muhammad ini;
caranya bisa bertukar, kadang-kadang kasar, kadang'kadang halus, namun
hakikatnya sama saja. Maka karena yang pokok pangkal pertentangan bukan-
lah barang benda lahir (materi), melainkan pokok pendirian batin, tidak ada
jalan lain bagi Muslimin melainkan menyatukan dirinya kembalidengan Kitab
Wahyu Suci ini. Sebab al-Quran akan tetap menjadipenggerak daridinamika
hidup Muslim, pemimpinnya dalam perjalanan menempuh jalan nyata: Undang-
undang dasar asasi pokok pangkal berfikir, di dalam hidup dan di dalam
bermasyarakat. Penuntun Muslim di dalam pergaulan Internasional, baik dalam
budi peribadiataupun dalam kegiatan karya hidup.
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(142) Akan berkata yang bodoh-bodoh
dari manusia itu: Apakah yang
memalingkan mereka itu dari
kiblat mereka yang telah ada
mereka padanya? Katakanlah:
Kepunyaan Allah timur dan
barat. Dia memberi petunjuk
siapa yang Dia kehendaki ke-
pada jalan yang lurus.

(143) Dan demikianlah, telah Kami
jadikan kamu suatu ummat yang
di tengah, supaya kamu menjadi
saksi-saksi atas manusia, dan
adalah Rasul menjadi saksi (pula)
atas kamu. Dan tidaklah Kami
jadikan kiblat yang telah ada
engkau atasnya, melainkan su-
paya Kami ketahui siapa yang
mengikut Rasul dari siapa yang
berpaling atas duatumitnya. Dan
memanglah berat itu kecuali atas
orang yang telah diberipetunjuk
oleh Allah. Dan tidaklah Allah
akan menyia-nyiakan iman
kamu. Sesungguhnya Allah ter-
hadap manusia adalah Penyan-
tun lagi Penyayang.
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Pada ayat 115 (juzu' I) telah difirmankan dengan jelas, bahwasanya baik
timur ataupun barat, baik jurusan yang mana saja, semuanya itu adalah
kepunyaan Allah, dan ke mana sajapun menghadap, di sana akan diterima juga
oleh wajah Allah. Sebab Allah tidak menempati sesuatu, bahkan Dia Maha Luas
dan Maha Mengetahui. Oleh sebab itu, pada pokoknya ke mana sajapun kita
menghadapkan muka di kala shalat, yang kita hadapi tetaplah wajah Allah, asal
kita kerjakan dengan khusyu'.
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Tetapi agama bukanlah semata-mata urusan peribadi. Agamapun adalah

kesatuan seluruh insan yang sefaham dalam iman kepada Allah dan ibadat dan

amal shalih. Terutama sekalidalam mengerjakan shalat. Kalau sekiranya semua

orang menghadap ke mana saja tempat yang disukainya, meskipun yang

disembah hanya satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan ummat tadi.

Maka dalam Islam bukan saja cara menyembah Allah itu diajarkan dalam

waktu-waktunya yang tertentu, dengan rukun dan syaratnya yang tertentu,
tempat menghadapkan mukapun diatur jadi satu.

Menurut riwayat yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim daripada al-

Bara', bahwa Nabi s.a.w. mula datang ke Madinah, beliau menepat pada

okhuolnya (keluarga dari pihak ibu) dari kaum Anshar. Diwaktu mula datang

itu beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis, lamanya 16 atau 17 bulan.

sedang beliau rindu sekali kiblatnya itu menghadap ke Baitullah (Ka'bah).

Setelah permohonan beliau itu dikabulkan Tuhan, maka shalat yang mula

dihadapkannya ke Ka'bah itu ialah shalat Ashar. suatu kaum menjadi ma'mum

di belakang beliau. Setelah selesai shalat, seorang di antara ma'mum itu pergi ke

luar mesjid. Maka bersumpahlah orang itu sambil berkata: "Saya bersaksi di
hadapan Allah, bahwa saya baru saja selesai shalat bersama Nabi s.a.w.

menghadap ke Ka'bah." Mendengar perkataan orang itu maka sekalian orang
yang shalat itu memalingkan mukanya ke Ka'bah dengan tidak memutusi

shalatnya.
Sampai sekarang mesjid tempat orang mengalih kiblat sedang shalat itu

masih tetap dijadikan mesjid peringatan sejarah bernama mestidZulKiblotoini.
Yang empunya dua kiblat.

Inilah satu riwayat yang berkenaan dengan perputaran kiblat itu, disertai

lagi oleh beberapa Hadis yang lain.
Menurut satu riwayat dari lbnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan al-

Baihaqi, mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata bahwa nasikh-

mansukh yang pertama terdapat dalam al-Quran, ialah urusan perpindahan

kiblat itu, tetapi setengah ahli lagi berpendapat bahwa dalam urusan ini tidak

terdapat nasikh-mansukh. Sebab bila NabiMuhammad mulanya menghadap

Kiblat! Baitul Maqdis, adalah menurut ijtihad beliau sendiri, sebelum ada

ketentuan dari Tuhan. Sebab selama ini kedudukan Baitul Maqdis masih

istimewa dan Ka'bah sendiri masih penuh dengan berhala.
Menurut riwayat lbnu Abi Syaibah dan Abu Daud dan al-Baihaqi pula dari

Ibnu Abbas, katanya ketika Rasulullah masih diMakkah sebelum pindah ke
Madinah, kalau shalat, beliau menghadap kiblat ke BaitulMaqdis, tetapiKa'bah
dihadapan beliau. Dan setelah pindah keMadinah, beliau langsungberkiblat ke

Baitul Maqdis 16 bulan setelah itu Allah memalingkan kiblatnya ke Ka'bah.

Untuk mengetahui duduk perkara, di sini kita salin beberapa riwayat

berkenaan dengan soal kiblat itu.
Tentu kita telah mengerti dasar bermula di ayat 115 tadi. Jika ummat

dipimpin menyarukan haluan kiblatnya, baik diBaitulMaqdis atau ke Masjidil
Haram, bukanlah karena Tuhan Allah bertempat di kedua tempat itu. Atau
mulanya Tuhan bertempat di Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah.
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Bukan! Kiblat-kiblat itu adalah tempat biasa. AIam biasa dan batu biasa. Di
Baitul Maqd.is memang ada Sokhroh, yaitu batu yang menurut riwayat banyak
kejadian yang berhubung dengan diri Nabi-nabi pada batu itu. Tetapi diapun
batu biasa. Ada orang yang membuat dongeng bahwa batu itu tergantung tidak
bertali ke langit. Teranglah bahwa itu.dongeng yang tidak-tidak yang hanya
dapat dipercaya oleh orang bodoh-bodoh yang belum pernah melihatnya ke
sana. Batu itu tidak tergantung, melainkan terlekat di atas bumi, berlobang
sedikit ke dalam, sebagai batu-batu gua di mana-mana di dunia ini. Dan
Ka'bahpun bukan batu akik atau yaqut yang didatangkan dari syurga. Maka
bukanlah karena batu-batu itu istimewa sangat, sehingga telah tergantung di
antara alam dengan Tuhan, maka dianya yang dijadikan tempat buat kiblat.
Ka'bah sendiri berkali.kali telah rusak. Di tahun 1957 pernah ada retak di
Ka'bah, lalu dicari batu yang bagus-bagus dan ditambah dengan semen; bukan
semen dari syurga, tetapi semen dari pabrik.

Enambelas atau tujuhbelas bulan lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis.
Maka Rasulullah s.a.w. sangatlah rindu jika Tuhan Allah menurunkan perintah
wahyu kembali menyuruh berkiblat ke Masjidil Haram yang diMakkah. Kerin.
duan beliau itu sudah dapat dimaklumi dari wahyu-wahyu yang telah turun
terlebih dahulu mengatakan bahwa rumah yang di Makkah itu diperintahkan
Tuhan kepada lbrahim buat mendirikannya. Maka oleh sebab NabiMuhammad
s.a.w. berkewajiban melanjutkan ajaran Ibrahim itu, yaitu menyerah diri kepada
Allah, yang menjadi pokok asal dari sekalian agama, niscaya akan datanglah
masanya, datang perintah menghidupkan kiblat yang asli itu kembali. Sebab
dialah rumah tempat beribadat kepada Allah Yang Esa yang pertama sekali
dibangunkan untuk manusia (lihat Surat ali Imran, Surat 3 ayat 96).

Apatah lagi di dalam Slrotegiperjuangan, kepindahan Rasulullah s.a.w. ke
Madinah ialah dengan tujuan memperkuat kaum Muslimin, untuk merebut
Ka'bah itu kelak dari kaum musyrikin dan membersihkannya daripada berhala.
Dengan segeranya kiblat dikembalikan ke sana, maka semangat buat merebut-
nya itu bertambah berkobar dalam dada seluruh ummat Tauhid yang telah
mulai disusun di Madinah.

Tuhan Allah Yang Maha Mengetahur akan segala rahasia hatihambaNya
dan telah mengetahui keinginan RasulNya itu memberi ingatlah kepada Nabi
s.a.w. bahwa peralihan kiblat itu kelak akan membawa suatu keributan lagidi
kalangan orang-orang yang bodoh-bodoh. Inilah ayatNya: "Akan berkatoyang
bodoh-bodoh dori manusio itu: Apakah yang memolingkan mereka itu dori
kiblat mereko yong telah ada mereko podonya?" (pangkal ayat 142).

Tadi di atas telah kita salinkan beberapa Hadis yang menyatakan bahwa
setelah Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah, kiblat yang beliau hadapi ialah
Baitul Maqdis. Setelah l6 atau 17 bulan, lalu dipalingkan kiblat itu ke Ka'bah. Di
dalam ayat ini telah diperingatkan kepada Rasulullah s.a.w. bahwa sebelum
kiblat itu beralih maka orang-orang yang bodoh di kalangan manusia itu akan
menjadikannya percakapan yang ribut, mengapa dialihkan kiblatnya, padahal
selama ini dia berkiblat ke BaitulMaqdis. Didalam ayat ini disebut Sufahaau,
sebagai kata jama' dariso/ih, yaitu orang-orang bodoh yang berfikiran dangkal,
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yang bercakap asal bercakap saja, tetapi tidak sanggup mempertanggung-
jawabkan apa yang diucapkannya. Mereka bercakap hanya asalkeluar saja'

Ada yang berkata bahwa peralihan kiblat ini ialah karena Muhanmad itu
berfikir kurang matang, sebentar menghadap ke sana sebentar menghadap ke
mari. Dan ada pula yang berkata bahwa Muhammad hendak mengajak manusia

kembali kepada agama nenek-moyangnya. Sebab diwaktu itu diKa'bah masih

didapati berhala.berhala. Semuanya ini adalah lidah yang tidak bertulang. Maka
di dalam ayat ini Nabi diberi peringatan, bahwa sebagaimana sudah terbiasa,

apabila seorang Rasul atau pemimpin membuat suatu perobahan baru, sudah
pasti akan ada ribut-ribut. Tetapi ribut'ribut hanya akan datang dari orang'
orang bodoh, orang yang tidak bertanggungiawab. Baik penduduk Madinah
yang memang munafik ataupun orang Yahudi yang berkeliaran di Madinah
yang tidak merasa senang hati, karena dengan peralihan kiblat dari Baitul
Maqdis itu, kemegahan mereka akan runtuh. Sebab menurut mereka, sumber

agama Yahudi itu adalah BaitulMaqdis dan diBaitulMaqdis pula timbulNabi
nibi dan Rasul-rasul dari Bani Israil. Dengan demikian orang dapat mengambil
kesan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu hanlalah tiruan atau jiplakan dari
agama mereka saja.

Kepada Nabi Muhammad diperingatkan bahwa kata-kata dari orang-orang
yang bodoh itu tidak perlu diacuhkan. Yangakan diberipenerangan bukanlah si

bodoh dan dungu atau bebal, melainkan orang yang berfikir waras. Sebab itu
bersabdaAllah dalam lanjutan ayat itu: "Katakanlah: Kepunyaan Alloh timur
dan barat." Artinya bahwasanya di sisiTuhan, baik barat ataupun timur, baik
utara ataupun selatan, adalah sama saja. Segala peniuru dunia ini Tuhan yang

empunya. Jika di waktu yang sudah-sudah orang berkiblat ke BaitulMaqdis
bukanlah berarti bahwasanya Allah Ta ala bertempat di BaitulMaqdis dan iika
kemudian dialihkan ke Ka bah, bukan pula berarti bahwa Allah bertempat di
Ka bah atau telah berpindah ke sana. Soal peralihan tempat bukanlah soal

penempatan Tuhan di salah satu tempat: "Dio memberi petunjuk siopa yang

Dia kehendaki, kepada jalan yang lurus." (ujung ayat 142).

Ayat ini memberi kejelasan bahwa soal beralih atau tetapnya kiblat,
bukanlah berarti karena tempat itu yang kita sembah. Timur dan barat, utara

dan selatan dan penjuru yang manapun adalah kepunyaan Allah.

Di antara Baitul Maqdis dengan Baitullah al-Haram diMakkah tidak ada

perbedaan pada sisi Allah. Keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur
yang diambil dari bumi Allah. Tuiuan yang terutama adalah tujuan hati, yaitu

memohonkan petunjuk jalan yang lurus kepada Tuhan, yang Tuhan bersedia
memberikannya kepada barangsiapa yang Dia kehendaki. Dengan keterangan
ini dijelaskan duduk soal yang bisa mengacaukan fikiran, karena kacau'balau
dari cara berfikir orang-orang yang bodoh. Tegasnya, meskipun tetap meng-

hadap ke BaitulMaqdis, ataupun telah beralih kepada Ka'bah, namun kalau hati
tidak jujur, kalau langkah yang ditempuh didalam hidup adalah langkah curang,
beralih atau tidak beralih kiblat, tidaklah akan membawa perobahan bagijiwa.

Oleh sebab itu percakapan dari orang-orang yang bodoh janganlah sampai
membawa orang-orang yang berakal cerdas terpesona daripada maksud agama
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yang bermula. Jangan sampai orang yang berakal fikiran cerdas meninggalkan
pokok (prinsip) karena terbawa oleh aliran yang kacau dariorang boaoh, tatu
bertengkar pada soal ranting (detail).

untuk itu dijelaskan lagi bagaimana kedudukan ummat Muhammad di
dalam menegakkan jalan lurus yang dikehendaki itu. Berkatalah ayat selanjut.
nya: "Don demikianlah, telah Kami jadikon kamu suatu ummat yang di
tengah." (pangkal ayat 143).

Dan ada dua ummat'yang datang sebelum ummat Muhammad, yaitu
ummat Yahudi dan ummat Nasrani. Terkenallah didalam riwayat perjalinan
ummat-ummat itu bahwasanya ummat Yahudi terlalu condong kepada dunia,
kepada benda dan harta. Sehingga di dalam catatan Kitab Suci mereka sendiri,
kurang sekali diceritakan darihalsoalakhirat. Lantaran itulah maka sampaiada
di antara mereka yang berkata bahwa kalau mereka masuk neraka kelak,
hanyalah beberapa hari saja, tidak akan lama.

Sebaliknya dari itu adalah ajaran Nasraniyang lebih mementingkan akhirat
saja, meninggalkan segala macam kemegahan dunia, sampai mendirikan biara-
biara tempat bertapa, dan menganjurkan pendeta-pendeta supaya tidak kawin.
Tetapi kehidupan rohani yang sangat mendalam ini akhirnyi hanya dapat
dituruti oleh golongan yang terbatas, ataupun dilanggar oleh yang telah me-
nempuhnya, sebab berlawanan dengan tabiat kejadian manusia. Terutama
setelah agama ini dipeluk oleh bangsa Romawi dan diakui menjadi agama
kerajaan.

sampai kepada zaman kita inipun dapatlah kita rasakan betapa sikap hidup
orang Yahudi. Apabila disebut Yahudi, teringatlah kita kepada kekayaan benda
yang berlimpah-limpah, menternakkan uang dan memakan riba. Dan bila kita
baca pelajaran asli Kristen, sebelum dia berkecimpung ke dalam politik kekua-
saan, akan kita dapatilah ajaran Almasih yang mengatakan bahwasanya orang
kaya tidak bisa masuk ke dalam syurga, sebagaimana tidak bisa masuk seekoi
unta ke dalam liang jarum. Maka sekarang datanglah ayat ini memperingatkan
kembali ummat Muhammad bahwa mereka adalah suatu ummat yang di
tengah, menempuh jalan lurus; bukan terpaku kepada dunia sehingga diper-
hamba oleh benda dan materi, walaupun dengan demikian akan m-nghisap
darah sesama manusia. Dan bukan pula hanya semata-mata mementingkan
rohani, sehingga tidak bisa dijalankan, sebab tubuh kita masih hidup. Islam
datang mempertemukan kembali di antara kedua jalan hidup itu. Di dalam
ibadat shalat mulaijelas pertemuan di antara keduanya itu; shalat dikerjakan
dengan badan, melakukan berdiri ruku'dan sujud, tetapisemuanya itu hendak-
lah dengan hofi yang khusyu'.

Nampak pula dalam peraturan zakat hartabenda. orang baru dapat
berzakat apabila dia kaya raya, cukup harta menurut bilangan nisab. Dan bila
datang waktunya hendaklah dibayarkan kepada fakir-miskin. Artinya, carilah
hartabenda dunia ini sebanyak-banyaknya, dan kemudian berikanlah sebaha-
gian daripadanya untuk menegakkan amal dan ibadat kepada Allah dan untuk
membantu orang yang patut dibantu.
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Nampak pula pada peraturan di hariJum at. Di hari itu daripagibolehlah
bekerja keras mencari rezeki, berniaga dan bertani dan lain-lain, tetapi setelah
datang seman Jum'at hendaklah segera berangkat menuju tempat shalat,
untuk menyebut dan mengingat AIlah. Dan setelah selesai shalat, segeralah
keluar dari mesjid untuk bekerja dan bergiat lagi.

lni menunjukkan jalan tengah di antara tiga agama yang serumpun.
Dalam pada itu secara luas dapat pula kita tilik pandangan hidup barat yang

dipelopori oleh alam fikiran Yunani yang lebih mementingkan fikiran (filsafat),

dan alam fikiran yang dipelopori oleh India purba yang memandang bahwa
dunia ini adalah maya semata-mata, atau khayal. Sejak dari ajaran Upanisab
sampai kepada ajaran Veda, dari Persia dan India, disambung lagi dengan ajaran
Budha Gautama, semua lebih mementingkan kebersihan jiwa, sehingga jasmani

dipandang sebagai jasmani yang menyusahkan.
Bangkitnya Nabi Muhammad s.a.w. di padang pasir Arabia itu, adalah

membawa ajaran bagi membangunkan ummatan wasathan, suatu ummat
yang menempuh jalan tengah, menerima hidup di dalam kenyataannya.Per-
caya kepada akhirat, lalu beramal di dalam dunia ini. Mencari kekayaan untuk
membela keadilan, mementingkan kesihatan rohani dan jasmani, karena kesi-
hatan yang satu bertalian dengan yang lain. Mementingkan kecerdasan fikiran,
tetapi dengan menguatkan ibadat untuk menghaluskan perasaan. Mencari
kekayaan sebanyak-banyaknya, karena kekayaan adalah alat untuk berbuat
baik. Menjadi Khalifah Allah di atas bumi, untuk bekalmenuju akhirat. Karena
kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Selama ummat ini masih menempuh Shiratal-Mustoqim, ialan yang lurus
itu, selama itu pula mereka akan tetap menjadi ummat ialan tengah.

Maka berkata ayat selanjutnya: "Supoyo kamu menjadi soksi-soksi ofos
manusia."

Menurut lmam az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya al'Kasysyaf, ummat
Muhammad sebagai ummat yang jalan tengah, akan menjadi saksi atas ummat
Nabi-nabi yang lain tentang kebenaran risalah Rasul-rasulyang telah disampai-
kan kepada ummat mereka masing-masing. Dan berkata lanjutan ayat'. "Dan
odalah Rasul menjadi soksi (pula) atos kamu." Yaitu Rasul itu Nabi
Muhammad s.a.w. menjadi saksi pula di hadapan Tuhan kelak, sudahkah
mereka menjalankan tugas mereka sebagai ummat yang menempuh jalan

tengah, adakah kamu jalankan tugas kamu itu dengan baik, ataukah kamu
campur-adukkan sajakah di antara yang hak dengan yang batil, sebab sifat
tengahmu itu telah hilang.

Ummat Muhammad menjadi ummat tengah dan menjadi saksi untuk
ummat yang lain, dan Nabi Muhammad s.a.w. menjadi saksi pula atas ummat-
nya itu adakah mereka jalankan pula tugas yang berat tetapi suci ini dengan
baik?

Maka setelah diketahui latar-belakang ini, mudahlah bagi orang yang
berfikir mendalam apa sebab kiblat dialih. Peralihan kiblat bukanlah sebab, dia
hanya akibat saja dalam hal membangunkan ummat yang baru, ummatan
wasathan. Setelah itu, sebagai lanjutan dariayat, Tuhan terangkanlah tentang
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T?ksyq peralihan kiblat di dalam membangun ummatan wasathan; ,fisn
tjdaklah kami iadikon kiblat yang terah adaingkau otosnyo.,,yaitu kiblat ke
B.aitulMaqdis yang satu tahun setengah lamanya Rasul beikiblat ke sana, lalu
dialihkan kepada Ka bah yang ada di Makkah: ,,Meloinkin- 

supaya Kami
ketohui siapo yang mengikut Rasur dan siapa yong berpaling atos dua tumit-
nya."

Kiblat yang asaladalah Ka'bah juga. Ayat-ayat yang terdahulu dari initelah
menerangkan panjang-lebar bahwa Ka'bah itu didirikan oleh Nabi lbrahim. Dan
jauh lebih tua dariBaitulMaqdis. Karena kiblat dikembalikan kepada asalnya,
maka orangYahudi selama satu setengah tahun bermegah dan merasa bangga,
sebab hal itu mereka pandang adalah kemenangan mereka. Dengan peralihan
kiblat terbuktilah mana orang yang bertahan pada ujung, yang selama ini
menunjukkan suka kepada Rasul lantaran kiblat menuju tempat yang disukai-
nya, yaitu orang Yahudi. Setelah kiblat beralih, dia menunjukkan tantangan.
Demikian pula kaum munafik, yang selalu mencari-cari saja soal-soal yang akan
mereka timpakan kesalahannya kepada Rasul: "Dan memonglah berat itu,
kecuali atas orang yong diberi petunjuk oleh Allah."

Orang yang imannya ragu-ragu dan imannya tidak mendalam merasa berat
atas terjadinya peralihan kiblat itu. Dirawikan oleh lbnu Jarir dari lbnu Juraij,
bahwa beliau ini berkata; Bahwasanya orang-orang yang baru masuk Islam,
setelah kiblat dialihkan, ada yang kembali jadi kafir. Mereka berkata: "Apa ini,
sebentar ke sana, sebentar ke situ." Dan menurut suatu riwayat dari Imam
Ahmad dan Abd bin Humaid dan Termidzidan lbnu Hibban dan at-Thabrani
dan alHakim dari lbnu Abbas, beliau berkata: "Tatkala Rasulullah s.a.w.
mengalihkan kiblat itu ada beberapa orang yang bertanya kepada beliau:'Ya
Rasulullah, sekarang kiblat telah beralih. Bagaimana jadinya dengan orang-
orang yang telah mati, sedang di kala hidupnya mereka shalat berkiblat ke
Baitul Maqdis? Untuk menjawab pertanyaan itu datanglah lanjutan ayat: "Dan
tidoklah Allah akan menyia-nyiakon imon kamu. " Artinya, bahwasanya orang.
orang yang mati sebelum kiblat beralih, adalah mereka itu beramal karena
imannya juga. Amal mereka itu timbul daripada iman itu tidaklah akan disia-
siakan oleh Tuhan. Ketaatan mereka dan ibadat mereka yang khusyu'diterima
juga oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan: "Sesungguhnya Alloh ter
hadap monusio adalah penyantun dan penyoyong. " (ujung ayat 143).

Di ujung ayat ini teranglah dua sifat Allah yang penting untuk pedoman
beramal. Pertama Tuhan Penyantun, tidak menyia-nyiakan amal hambaNya.
Kedua Dia Penyayang, yaitu memberi ganjaran yang sepadan atas tiap-tiap
amalan. Dan lagi berkiblat ke Baitul Maqdis sebelum perintah peralihan ke
Makkah, tidaklah suatu kesalahan, melainkan ketaatan juga. Sedang orang
musyrik jahiliyah yang hidup lampaunya penuh dosa, bila dia telah memeluk
Islam, habislah diampuni dosanya yang telah lalu itu. apatah lagi bila amalan
yang lama itu dilakukan dengan ketaatan juga.

Ayat 142 dan 143 ini belumlah perintah mengalihkan kiblat, melainkan baru
sebagai peringatan kepada Rasul bahwa akan terjadi reaksi dan sanggahan
kelak dari orang-orang bodoh dangkal fikiran, yang bercakap asal bercakap,

I
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(144) Sesungguhnya Kami lihai muka
engkau menengadah-nengadah
ke langit, maka Kami palingkan-
lah engkau kepada kiblat yang
engkau ingini. Sebab itu paling-
kanlah muka engkau ke pihak
MasjidilHaram. Dan dimana saja
kamu semua berada palingkan-
lah mukamu ke pihaknya. Dan
sesungguhnya orang-orang yang
diberi kitab mengetahui bahwa-
sanya itu adalah kebenaran dari
Tuhan mereka. Dan tidaklah
Allah lengah dari apapun yang
kamu amalkan.

(145) Dan meskipun engkau beri
orang-orang yang diberi kitab itu
dengan tiap-tiap keterangan. ti-
daklah mereka akan mengikut
kiblat engkau itu. Dan engkau-
pun tidaklah akan mengikut
kiblat mereka. Dan tidaklah
yang sebahagian mereka akarr
mengikut kiblat yang se-
bahagian. Dan jikalau engkau
perturutkan kemauan-kemauan
mereka sesudah datang kepada
engkau sebahagian dari pe-
ngetahuan, sesungguhnya ada-
lah engkau di masa itu dari orang-
orang yang aniaya.

(146) Orans-orang yang diberikan ke-
pada mereka kitab, mengenallah
mereka akan dia sebagaimana
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mereka mengenal anak-anak
mereka (sendiri). Dan sesung-
guhnya sebahagian dari mereka,
mereka sembunyikan kebena-
ran, padahal mereka mengeta-
hui.

(147) Kebenaran adalah dari Tuhan
engkau. Maka sekali-kali jangan-

lah engkau termasuk dari orang-
orang yang ragu.
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"Sesungguhnya telah Kqmi lihat muka engkau menengadah-nengadah

ke langit-" (pangkal ayat 144). Artinya, bahwasanya Kami (Allah) telah mem-
perhatikan bahwa engkau selalu menengadah ke langit mengharap-harap,
moga-moga Tuhan mengizinkan engkau mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Me
nurut riwayat lbnu Majah dari al-Bara', setiap akan shalat beliau menghadap-
kan wajah ke langit, yang diketahui oleh Tuhan bahwa hati beliau amat rindu jika
kiblat itu dialihkan ke Ka bah. Tiap-tiap Malaikat Jibril turun dari langit atau naik
kembali ke langit selalu Rasulullah mengikutnya dengan pandangannya, me-
nunggu-nunggu bilakah agaknya akan datang perintah Tuhan tentang peralihan
kiblat itu, sampai turun ayat ini: "Sesungguhnya telah Kemi lihat muka engkou
menengadoh-nengadoh ke langit, sampai kepada akhir ayat: "maka Kami
palingkanlah engkau kepada kiblat yang engkau ingini. " Suatu keinginan yang
timbul sebagai suatu risalat yang beliau bawa ke dunia ini, yaitu menyempurna-
kan ajaran agama yang dibawa Nabi lbrahim. Sebab "Wadin ghairidzi-zar'in"
atau lembah yang tidak ditumbuhi tumbuhan di dekat rumah Allah yang suciitu
adalah pokok tempat bertolak pertama dari Nabi Ibrahim seketika beliau
memulai risalatnya. Rumah itulah yang beliau jadikan pusat pertama dari
seluruh mesjid tempat menyembah Allah Yang Tunggal. "Sebob itu palingkon-
lah muko engkau ke pihak Masjidil Haram."

Dengan perintah pada ayat ini maka mulai saat itu beralihlah kiblat dari
BaitilMaqdis (rumah suci) yang diPalestina (Qudus ), yang didirikan oleh Nabi
Sulaiman, kepada Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi lbrahim, nenek-
moyang Sulaiman dan nenek-moyang Muhammad s.a.w. yang berdiri di
M ak kah: " D an di me na saj a kamu semu ony a b e r ada palingk anlah muka kamu
ke pihaknya. " Dalam sukukata perintah pertama disebutlah engkou yaitu

-
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perintah pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan dalam lanjutan perintah
tersebutlah kamu, yaitu perintah kepada seluruh ummat Nabi Muhammad
yang tadi telah disebut keistimewaannya, yaitu ummotan wasathon, ummat
jalan tengah. Dan di kedua perintah itu disebut syathr yang kita artikan pihak,
atau dapat juga disebut jurusan. Artinya mulai sekarang alihkan kiblat kamu ke
jurusan Masjidil Haram. "Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab
mengetahui bahwasanya itu adaloh kebenaran dariTuhan mereka." Artinya
orang-orang Ahlul-Kitab Yahudi dan Nasrani, terutama orang-orang Yahudi
yang tinggal di Madinah seketika ayat ini turun sesudah mengetahui, bahwa
memang dari Ka'bah itu Nabi Ibrahim sebagai nenek-moyang bangsa Syam
(Semiet) yang menurunkan Bani Israil dan Bani Ismail memulai perjuangannya
mendirikan Tauhid, kepercayaan tentang keesaan Allah. Kalau mereka kembali
kepada pokok asal yditu sejarah perkahwinan lbrahim dengan Hajar, dan beliau
membawa Hajar ke tempat suci itu, yang dengan beberapa kerat roti dan satu
qirbot air sampai Hajar tersesat di Bersyeba, sampai Malaikat Jibril datang
membujuk Hajar dan mencegahnya dari rasa takut, sebab budak yang dalam
kandungannya itu akan dijadikan Allah suatu bangsa yang besar; kalau semua-
nya itu mereka ingat kembali, dan itu tertulis di dalam Kitab mereka sendiri
(Kitab Kejadian, Pasal2l dariayat 13 sampai ayat27), niscaya mereka tidaklah
akan heran jika NabiMuhammad s.a.w. diperintahkan mengembalikan kiblat
kepada asalnya, karena mereka memang sudah mengetahui bahwa di sanalah
tempatnya. Di ayat 21 Kejadian, Pasal 21 disebutkan nama tempat itu, yaitu
Paran. Dan pembaca kitab'Taurat tahu bahwa Paran itu adalah Makkah al-
Mukarramah.

Lalu Tuhan bersabda pada ujung ayat: "Don tidaklqh Allahmelengahkon
dari apapun yang kamu amalkan." (ujung ayat 144). Artinyakesediaandan
kesetiaan kamu segera mengalihkan kiblat karena perintahTuhan telah datang,
tidaklah dilengah atau diabaikan oleh Tuhan. Bahkan sangat dihargai. Karena
pelaksanaan perintah Allah dengan segera, adalah alamat dari iman yang teguh.

Lalu datang lanjutan ayat seterusnya: "Dan meskipun engkau berikan
kepada orong-orang yang diberi Kitqb itu dengan tiap-tiap keterangon, tidak-
lah mereka akan mengikuti kiblat engkau itu." (pangkal ayat 145).

Di ayat sebelumnya (144) dikatakan mereka telah mengetahuibahwa kiblat
yang di Makkah memang lebih asal dan lebih patut, tetapi dalam lanjutan ini
diperingatkan pula oleh Tuhan, meskipun mereka telah mengetahui sebab-
sebab peralihan kiblat itu, namun mereka tidaklah mau mengikut kamu, sebab
mereka telah mempertahankan golongan, bukan mempertahankan kebenaran:
"Don engkoupun tidaklah akan mengikuti kiblat mereko," sebab perintah
Tuhan sudah datang menyuruh alihkan kiblat.

Niscaya Nabi Muhammad s.a.w. dan ummatnya tidaklah akan mengikut
kiblat pemeluk agama yang lain, sebab Tuhan telah menentukan kepadanya
kiblat Masjidil Haram dengan wahyu: "Dan tidakloh yang sebohagian mereka
akan mengikut kiblat yang sebahagian." Orang Yahudi tidaklah hendak me-
ngikut kiblat orang Nasrani dan orang Nasranipun tidaklah akan mengikut
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kiblat orang Yahudi. "Dan jikalau engkau perturutkan kemquan-kemauan

mereka sesudah datang kepada engkau sebahagian dari pengetahuan, se'

sungguhnya qdalqh engkau di masq itu dqri orang-orang yang anioya' " (uiung

ayat 145).

Artinya, garis yang akan beliau lalui sebagai seorang Rasul, terutama

berkenaan dengan kiblat telah terang, yaitu kembali menghadap kepada rumah

suci yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim. Kalau menurut kemauan Yahudi

nenaaftan kembalikan ke Baitul Maqdis; niscaya ini tidak akan diperhatikan,

meskipun telah banyak sanggahan atau gerutu yang mereka sampaikan. Se-

orang Rasul sebagai pemimpin ummatnya tidak mempunyai pendirian yang

ragu. Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. akan ragu, padahal peralihan kiblat

itu adalah pengharapan dari beliau sendiri. Yang dituju dengan ujung ayat ini

adalah sekedar penguatkan hati beliau dalam perjuangan yang maha hebat itu,

untuk diberikan teladan kepada ummat beliau buat sepanjang masa.

Bagaimana kemauan dan hawanafsu mereka akan diperturutkan? Padahal

mereka sendiripun telah tahu bahwa dia inilah, NabiMuhammad s.a.w., Nabi

yang ditunggu-tunggu itu. Dijelaskan pada ayat yang selanjutnya:"Orang'orang
y ang dib e r i ke p a da m er ek a K it ab, me ngenallah mer ek a ak an dia s eb agaiman o

mereka mengenal anak-anak mereka (sendiri)." (pangkal ayat 146). Artinya;

baik dalam wahyu yang disampaikan oleh Nabi Musa, atau wahyu yang

disampaikan oleh Nabi Isa Almasih, demikian juga wahyu yang disampaikan

kepada Nabi yang lain, seumpama Yasy'iya, disebutkan bahwa akan datang

Nabi itu. Tanda-tandanyapun akan disebutkan, dan dari kaum mana dia akan

timbulpun akan disebutkan, sehingga mereka mengenalnya sebagaimana me'

ngenal anak mereka sendiri. Tetapi mereka memungkiri itu, artinya mereka

tafsirkan isi ayat kitab suci mereka kepada maksud yang lain: Memang seorang

Nabi akan datang, tetapi bukan Muhammad ini! "Don sesungguhnya se-

bahagian dari mereko, mereka sembunyikan kebenoran, padahal mereko

mengetahui." (ujung ayat 146).

Inilah sebab terutama mengapa tidak akan dapat kecocokan. Inilah soal

yang terutama mengapa soal kiblat menjadikan heboh mereka. Sebagian dari

mereka telah sengaja menyembunyikan kebenaran. Ayat-ayat yang menyebut-

kan tentang kedatangan Rasul penutup itu, sampai sekarang ada dalam kitab-

kitab mereka itu. Tetapi kalau ditanyakan kepada mereka, tidak mau mereka

berterus-terang mengakui kebenaran, jika yang ditanya orang Yahudi, mereka

menjawab bahwa memang Nabi itu tersebut dalam Kitab, tetapi bukan ini.

Kalau yang ditanya orang Nasrani, kebanyakan mereka memberi arti bahwa

bukan Muhammad s.a.w. yang diianjikan Isa Almasih akan datang. Kalau masih

ada bertemu ayat-ayat itu dalam Injil-injil yang mereka akui sekarang ini, akan

mereka jawab bahwa yang dimaksud Nabi Isa bukanlah Muhammad, tetapi

RasulPaulus!

Tetapi Tuhan bersabda dengan tegas:

"Kebenaran adqlah dori Tuhan engkau, maka sekali-kali jangqnlah eng

kau termasuk dari orong-orang yang ragu." (ayat 147)'
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Tegasnya, memang engkaulah Rasul itu. Betapapun mereka menyem-
bunyikan kebenaran namun kebenaran datang dari Tuhan. Tidak ada satu
kekuatan dalam dunia ini yang dapat menghalangi atau menyembunyikan

Didalam satu dari empat Injil yang mereka pegang hari ini, tersebut bahwa
Nabi Palsu itu ada tandanya, yaitu seumpama kayu atau pohon yang buruk
juga. Pohon yang buruk tidaklah akan menghasilkan buah yang baik. Pohon
yang buruk akan habis ditumbangkan angin. Beratus kali mereka dengan
kekuatan manusia, selama sejarah berabad-abad telah mereka coba menum-
bangkan pohon yang mereka katakan buruk itu, tetapi dia tambah subur.
Sebagaimana pernah dikatakan oleh sarjana mereka sendiri, Sir Thomas
Arnold, bahwa setelah bangsa Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad
dan membunuh Khalifah (1286), pada masa itu pula Islam masuk dan tersebar di
pulau Sumatera dengan megah dan jayanya. Ditebas di sini, dia tumbuh di sana
lebih subur dan lebih berkembang. Berkali-kali dia telah dipukul; kalau se-
kiranya bukan agama yang benar, dan kalau NabinyaNabiPalsu, demi pukulan
dan penghancuran itu sudah lama dia hilang darimuka bumi. Tetapitidak! Dia
berkembang terus mengambil-tempatnya yang layak di dunia. Sebab dia
memang kebenaran Tuhan.
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(148) Dan bagi tiap-tiapnya itu satu
tujuan yang dia hadapi. Sebab itu
berlomba-lombalah kamu pada
serba kebaikan. Di mana saja
kamu berada niscaya akan di-
kumpulkan Allah kamu sekalian.
Sesungguhnya Allah atas
tiap sesuatu Maha Kuasa.

(149) Dan dari mana saja engkau
keluar, hadapkanlah muka eng-
kau ke pihak Masjidil Haram.
Dan sesungguhnya (perintah) itu
adalah kebenaran dari Tuhan
engkau. Dan tidaklah Allah
lengah dari apapun yang kamu
amalkan.

(150) Dan dari mana sajapun kamu
keluar, maka hadapkanlah muka
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engkau ke pihak MasjidilHaram,
dan di mana sajapun kamu ber-
ada, hendaklah kamu hadapkan
muka kamu ke pihaknya. Supaya
jangan ada alasan bagi manusia
hendak mencela kamu. Kecuali
orang-orang yang aniaya di
antara mereka, maka janganlah
kamu takul kepada mereka, dan
takutlah kepada Aku. Dan Aku
sempurnakan nikmatKu kepada
kamu, dan supaya kamu men-
dapat petunjuk.

(151) Sebagaimana telah Kami utus
kepada kamu seorangRasul, dari
kalangan kamu sendiri, yang me-
ngajarkan kepada kamu ayat-
ayat Kami dan membersihkan
kamu dan akan mengajarkan ke-
pada kamu Kitab dan Hikmat,
dan akan mengajarkan kepada
kamu perkara-perkara yang
tidak kamu ketahui.

(f52) Maka ingatlah kepadaKu, nis-
caya Aku akan ingat pula
kepadamu; dan bersyukurlah
kepadaKu dan janganlah Kamu
menjadi kufur.
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"Dan bagi tiap-tiapnya itu ada satu tujuon yang dia hadapi." (pangkal
ayat 148).

Ayat ini adalah lanjutan dari keterangan tentang masing-masing golongan
yang mempertahankan kiblatnya tadi.
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Surat Al-Baqorah (Ayat 148-149)

Al-'Aufi meriwayatkan darilbnu Abbas mengenai tafsir ayat ini, ialah bahwa
bagi tiap-tiap pemeluk suatu agama ada kiblatnya sendiri. Bahkan tiap-tiap
kabilahpun mempunyai tujuan dan arah sentliri, mana yang dia sukai. Namun
oiang yang beriman tujuan atau kiblatnya hanya satu, yaitu mendapat ridha
Allah.

Abul 'Aliyah menjelaskan pula tafsir ayat ini demikian: "Orang Yahudi
mempunyai arah yang ditujuinya, orang Nasranipun mempunyai arah yang

ditujuinya. Tetapi kamu, wahai ummat Muslimin, telah ditunjukkan Allah
kepadamu kiblatmu yang sebenarnya."

Nabilbrahim dizaman dahulu berkiblat ke MasjidilHaram, ummatYahudi
berkiblat ke Baitul Maqdis, ummat Nasrani berkiblat ke sebelah timur, dan
Nabi-nabi yang lainpun tentu ada pula kiblat mereka menurut zamannya
masing-masing, dan engkau wahai utusanKu dan kamu wahai pengikut utusan-
Ku; kamu mempurryai kiblat. Tetapikiblat bukanlah pokok, sebagaidiayat-ayat
di atas telah diterangkan, bagi Allah timur dan barat adalah sama, sebab itu
kiblat berobah karena perobahan Nabi. Yang pokok ialah menghadapkan hati
langsung kepada Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Itulah dia wrThoh atau
tujuan yang sebenarnya. "Sebob itu berlomba lombcilah kamu poda serbo
kebaikqn." Jangan kamu berlarutlarut berpanjang-panjang bertengkar per-

kara peralihan kiblat. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau me-

ngikuti kiblat kamu, biarkanlah- Sama-sama setialah pada kiblat masing-
masing. Dalam agama tidak ada paksaan. Cuma berlombalah berbuat serba
kebajikan, sama-sama beramal dan membuat jasa di dalam peri-kehidupan ini.
"Di manq saja kamu berada, niscoyo akan dikumpulkan Allqh kamu se'
kalian." Baikpun kamu dalam Yahudi, dalam Nasrani, dalam Shabi'in dan
dalam iman kepada Muhammad s.a.w., berlombalah kamu berbuat berbagai
kebajikan dalam dunia ini, meskipun kiblat tempat kamu menghadap shalat
berlair-r-lain. Kalau kamu akan dipanggil menghadap kepada Allah; tidak perduli

apakah dia dalam kalangan Yahudi, Nasrani, lslam dan lain-lain; berkiblat ke
Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Di sana pertanggungjawabkanlah amalan yang

telah dikerjakan dalam dunia ini. Moga-moga dalam perlombaan berbuat
kebajikan itu, terbukalah hidayat Tuhan kepada kamu, dan terhenti sedikit
demi sedikit pengaruh hawanafsu dan kepentingan golongan; mana tahu,
akhirnya kamu kembali juga kepada kebenaran; "Sesungguhnya Allah atos
tiap-tiap sesuofu adalah Moha Kuoso. " (ujung ayat 148).

Perlombaan manusia berbuat baik di dunia ini belumlah berhenti. Segala
sesuatu bisa kejadian. Kebenaran Tuhan makin lama makin nampak. Allah
Maha Kuasa berbuat sekehendakNya.

Ayat ini adalah seruan merata: seruan damai dari lembah wahyu ke dalam
masyarakat manusia berbagai agama. Bukan khusus kepada ummat Mu-
hammad saja.

Kemudian kembali lagi kepada pemantapan soal kiblat itu:
"Dan dari mana saja engkau keluqr, hadapkanlah muka engkau ke pihak

Mqsjidil Haram."(pangkal ayat 149). Artinya, meskipun ke penjuru yang mana
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engkau menujukan perjalananmu, bila datang waktu shalat, teruslah hadapkan
mukamu ke pihak Masjidil Haram itu. Ayat ini sudahlah menjadi perintah yang
tetap kepada Rasulullah dan ummatnya terus-menerus di belakang beliau.
Sebab itu ditegaskan pada lanjutnya: "Don sesung guhnya (perintah) itu adolah
kebenaran dari Tuhan engkau." Tidak akan berobah lagi selama-lamanya:
"Dan tidaklah Allah lengah dori apapun yang kamu amalkan." (ujung ayat
149).

Artinva, kesungguhan kamu melaksanakan perintah ini, tidaklah Allah
akan melengahkannya. Gelap malam tak tentu arah; lalu kamu lihat pedoman
pada bintang-bintang, kamu kira-kira di sanalah arah kiblat lalu kamu shalat.
Allah tidaklah melengahkan kesungguhan kamu itu.

Kamu datang ke negeri orang lain, kamu tanyakan kepada penduduk
Muslim disitu; ke mana kiblat? Lalu mereka tunjukkan. Kamupun shalat. Allah
tidak lengah dengan kepatuhan kamu itu.

Sengaja engkau beli sebuah kompas (pedoman), engkau kundang dalam
sakumu ke nrana saja engkau pergi. Lalu orang bertanya; buat apa kompas itu,
padahal tuan bukan nakhoda kapal? Engkau jawab: penentuarr kiblat jika aku
shalat! Tuhan tidak melengahkan perhatianmu itu.

Kamu mendirikan mesjid yang baru. Yang lebih dahulu kamtr ukur dan
jangkakan ialah mihrab untuk menentukan jurusan kiblat. Allah tidak lengah
dari kesungguhanmu itu.

Sampai ada di antara kamu yang khas belajar ilmu falak, yang pada asalnya
sengaja buat mengetahui hal kiblat saja, sampai berkembang jadi ilmu yang luas.
Allah tidak melengahkan kesungguhanmu itu.

Kemudian dijelaskan lagi:

" Dan dari mana sajapttn kamu keluar, mako hadapkqnlqh muka engkou
ke pihak Masjidil Haram." (pangkal avat 150). Ini adalah perintah khusus bagi
beliau. Kemudian dijelaskan sekali lagi kepada seluruh ummat Muhammad
s.a.w. supaya mereka pegaltg teguh peraturan itu di mana sajapun mereka
berada. "Don di mana sajapun kamu berada." Hai ummat Muhammad s.a.w.
"Hendaklah kamu hadapkan muka kqmu ke pihaknya." Jangan diobah obah
lagi dan tidak akan berobah-obah lagi peraturan ini selama-lamanya. Baik
sedang kamu di lautan; carilah arah kiblat, shalatlah menghadap ke sana. Baik
kamu sedang di Kutub Utara atau Kutub Selatan, carilah arah kiblat dan
shalatlah menghadap ke pihak sana. Di pangkal ayat dipakai engkou, untuk
Muhammad. Di tengah ayat dipakai kamu, untuk kita ummatnya. "supaya
jangan qdq alasan bogi monusiq hendok mencela komlt." Karena penetapan
kiblat itu sudah pasti diterima oleh manusia yang sudi menjunjung tinggi
kebenaran. Sebagaimana tadi telah diterangkan, orang-orang yang keturunan
kitab sudah faham akan kebenaran hal ini. sebab rumah Allah yang pertama
didirikan ialah Masjidil Haram di Makkah itulah mereka berkumpul tiap tiap
tahun mengerjakan hoii, menjalankan wasiat nenek-moyang mereka Nabi
Ibrahim. Pendeknya tidaklah akan ada bantahan dan sanggahan daripada orang
yang berfikir sihat tentang penetapan kiblat itu. "Kecuali orong-orang yang
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aniaya di antqra mereka, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan

toktttlqh kepoda Aktr." Orang-orang yang aniaya' yang lidah tidak bertulang
tentu akan ada saja bantahannya. Orang-orang yang aniaya dari kalangan

Yahudi akan berkata: "Muhammad memutar kiblatnya ke Ka'bah' padahaldi

sana berderet 360 berhala yang selalu dicela-celanya itu. Rupanya dia akan

kembali agama nenek-moyang orang Quraisy." Orang-orang yang aniaya di

kalangan musyrikin akan berkata. "Dialihnya kiblat ke Makkah karena rupanya

dia hendak menarik-narik kita atau telah insaf atas kesalahannya." Orang
munafik di Madinah akan berkata: "Memang pendiriannya tidak tetap, sebentar

begini sebentar begitu." Maka janganlah diperdulikan itu semuanya dan jangan

takut akan serangan-serangan yang demikian, tetapi kepada Aku sajalah takut,
kata Allah. PerintahKu sajalah yang akan dilaksanakan. "Dan Aku sempurna'
kan nikmatKu kepada kamtt, dan supaya kamu mendopor petunjtLk. " (ujung

ayat 150).

Di ujung ayat itu Allah membayangkan janjiNya. bahwa nikmat perihal

kiblat itu akan disempurnakanNya. Nikmat pertama baru peralihan kiblat,
padahal diKa'bah waktu itu masih ada berhala. TetapiAku janjikan lagi, negeri

itu akan Aku serahkan ke tangan kamu, Ka'bah akan kamu bersihkan dari

berhala dan akan tetap buat selama-lamanya menjadi lambang kesatuan arah

dari seluruh ummat yarrg bertauhid. Dalam pada itu petunjuk-petunjuk akan

tetap juga Aku berikan kepada kamu sekalian. setelah selesai Perjanjian

Hudaibiyah di tahun yang keenam, diulang lagi ianjiNya oleh Allah bahwa

kemenangan telah datang dan nikmatNya yang dijanjikan itu memang akan

disempurnakan (lihat surat al-Fath. Surat 48 ayat 2). Dan tahun kedelapan

takluklah Makkah dan habislah berhala disapu bersih dari Ka'bah dan seluruh

Masjidil Haram, bahkan dari seluruh Tanah Hejaz, dan tegaklah agama Allah

dengan jayanya.

Maka ijma (sefahamlah) seluruh ulama Islam bahwasanya shalat meng-

hadap kiblat MasjidilHaram adalah wajib. cuma sedikit pertikaiannya, menjadi

syaratkah daripada sahnya shalat atau tidak. Sebab pernah juga Nabi s.a.w.

bersama sahabatnya shalat malam hari pada suatu medan perang, setelah hari
pagi kenyataan bahwa kiblatnya salah arah. Maka tidaklah beliau ulang kembali
shalat itu.

Adapun tentang tepat atau tidaknya penghadapan, hendaklah kita fahami
bahwa Agama Islam tidaklah agama yang memberati.

Sebab itu maka pada ayat-ayat perintah kiblat itu disebut syothr yang kita
artikan pihak. Maka tersebutlah pada sebuah Hadis yang dirawikan oleh al-

Baihaqi di dalam Sunnahnya, Hadis Marfu':
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"Baitullah (Ka'bah) adaloh kiblat bagi orang-orang yang dalam mesjid.
Dan mesjid adalah kiblat bagi orong-orong yang tinggal di Tanoh Haram
(sekeliling Makkah). Dan Tonah Haram (Makkah) adalah kiblo/ bogi s eluruh
penduduk bumi, timurnya dan baratnya; dari ummatku."

Dengan adanya Hadis ini sudah mudahlah difahamkan tentang artisyofhr
yang kita artikan pihok atau jurltsan itu. Dan dengan demikian dapat pula kita
fahami bahwa agama tidaklah memerintahkan kita mengerjakan pekerjaan
yang berat, yaitu supaya di manapun kita berada hendaklah tepat setepat-
tepatnya wajah kita menghadap ke Bailullah- Karena yang demikian sangatlah
sukar melakukannya, asal sudah kena saja jurusannya sudahlah cukup. Dalam
hal ini zhon (kecenderungan persangkaan) sudah cukup untuk menentukan
arah kiblat, sehingga orang yang belum mengerti benar-benar di mana jurusan
kiblat, bolehlah menurut saja ke mana arah yang diberati persangkaannya.

Tetapi suatu kemusykilan karena beragama hanya tersebab pusaka nenek-
moyang belaka, telah terjadi pada bangsa Indonesia yang berpindah dan
berdiam bertahun-tahun di Suriname. Ketika terbuka perkebunan-perkebunan
besar di sana, pengusaha-pengusaha kebun itu telah membawa beratus-ratus
kuli kebun dari Tanah Jawa. Setelah mereka berdiam beranak-cucu di sana,
mereka mendirikan mesjid tempat mereka shalat. Tetapi kiblatnya mereka
hadapkan ke barat, sebab mesjid-mesjid di Tanah Jawa menghadap ke barat.
Padahal oleh karena letak mereka lebih ke barat dari jurusan Makkah, niscaya
kiblat mereka yang sah ialah menghadap ke timur. Dan umumnya masyarakat
yang mula-mula datang itu bukanlah or.rng-orang Indonesia terpelajar.

Setelah ada yang datang kemudian, yang jauh lebih cerdas, mereka inipun
menyalahkan kiblat menghadap ke barat itu. Teguran ini rupanya menimbulkan
perpecahan, sehingga ada mesjid yang berkiblat ke jurusan barat dan ke
jurusan timur. Menurut khabar terakhir yang kita terima dari sana, kian lama
kiblat ke barat itu kian surut jumlahnya karena sudah banyak yang cerdas dan
ada yang telah naik haji ke Makkah.

Selanjutnya Tuhan bersaMa: "Sefugaimana telah Kami utus kepoda
kamu seorang Rosul dari kalangon kamu *ndiri." (pangkal ayat 151). Tadi
Tuhan telah menyatakan bahwa nikmatNya telah dilimpahkan kepada kamu,
sekarang kamu telah mempunyai kiblat yang tetap, pusaka Nabi Ibrahim,
sebagaimana ummat-ummat yang lainpun telah mempunyai kiblat. Ini adalah
suatu nikmat dari Allah, dan berlombalah kamu dengan ummat yang lain itu
menuju kebajikan di dunia ini. Dan kamu tidak usah takut-takut akan gangguan
dan kritik, baik dari Yahudi atau dari orang-orang yang masih jahiliyah yang
akan mencela perubahan kiblat itu dengan caranya masing-masing karena
solih, yaitu bercakap dengan tidak bertanggungiawab. Dan Tuhanpun telah
menjanjikan pula bahwa nikmat ini akan Dia sempurnakan. Di belakang
perubahan kiblat akan menyusul lagi nikmat yang lain, yaitu satu waktu Makkah
itu akan dapat kamu taklukkan. Di samping nikmat itu ada terlebih dahulu
nikmat yang lebih besar, puncaknya segala nikmat, yaitu diutusnya seorang
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Rasul dari kalangan kamu sendiri. "Yang mengajarkan kepoda kamu oya;ayat
Kami."yaitu perintah agar berbuat baik dan larang berbuat iahat "don yong

akan membersihkan kamu," bersih dari kebodohan dan kerusakan akhlak,

bersih daripada kekotoran kepercayaan dan musyrik, sehingga kamu diberi
gelar ummat yang menempuh jalan tengah di antara ummat-ummat yang ada

dalam dunia ini: "don akan mengajarkan kepoda kamu Kitab danhikmat."
Kitab itu ialah al-Quran, yang akan meniadi pembimbing dan pedoman hidupmu
di tengah-tengah permukaan bumi ini dan hikmat ialah kebijaksanaan dan

rahasia-rahasia kehidupan, yang dicantumkan di dalam sabda-sabda yang

dibawa oleh Rasul it u: " Dan akan menggiarkan kepada kamu perkara-perkara
yang (selama ini) tidak kamu ketahui." (ujung ayat 151)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa peralihan kiblat adalah suatu nikmat,

tetapi nikmat ini kelak akan disempumakan lagi. Tetapi di samping itu sudah

ada nikmat yang paling besar, yaitu kedatangan Rasul itu sendiri. Dengan

berpegang teguh kepada ajaran yang dia bawa, derajatmu akan lebih baik lagi.

Dari lembah jahiliyah dan kegelapan, kamu dinaikkanTuhan ke atas martabat
yang tinggi, dengan ayat-ayat, dengan Kitab dan dengan hikmat. Dan tidak

cukup hingga itu saja, bahkan banyak lagi perkara-perkara yang tadinya tidak

kamu ketahui, akan kamu ketahui juga berkat bimbingan dan pimpinan Rasul

itu.
Maka banyaklah soal-soal besar yang dulunya belum diketahui, kemudian

jadi diketahui, berkat pimpinan Rasul. Ada yang diketahui karena ditunjukkan
oleh wahyu Ilahi, seumpama kisah Nabi-nabi yang dahulu dan ummat yang

dibinasakan Tuhan lantaran menentang ajaran seorang Rasul. Dan ada soal-

soal besar yang diketahui setelah melalui berbagai pengalaman, baik karena
berperang ataupun karena berdamai. Dan diketahui juga beberapa rahasia
yang hanya diisyaratkan secara sedikit oleh al-Quran; lama kemudian baru
diketahui artinya.

BerNabi, berQuran, berkiblat sendiri yang tertentu, kemudian disuruh
berlomba-lomba berbuat kebajikan. Dan tidaklah boleh takut atau berjiwa kecil
menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Dengan beginilah akan kamu
penuhi tugas yang ditentukan Tuhan sebagai ummat yang menempuh jalan

tengah.
Dengan ini telah timbul satu ummat dengan cirinya yang tersendiri, untuk

jadi pelopor menyembah Allah Yang Esa.

Ada orang yang hendak mencoba menimbulkan keraguan orang yang

bukan Arab daripada isi ayat ini- Karena disebutkan bahwa Allah mengutus
seorang Rasul di antara kamu- Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa

beliau hanya diutus kepada orang Arab, sebab yang dimaksud dengan komu di
siniialah bangsa Arab.

Penafsiran yang seperti ini salah, ataupun disalah-artikan. Kalau difaham-

kan secara demikian, tentu batallah maksud ayat-ayat yang lain, yang mengan-

dung seruan kepada Bani Adam, atau kepada al'Insan, atau kepada on-Nos.
Tentu batal pula ayat-ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad s-a.w.

diutus Tuhan adalah untuk Rahmat bagi seluruh alam Rohmotan lil-'Alamin.



346 Talsir Al-Azhar (Juzu'2)

Tentu orang-orang sebagai Shuhaib yang berbangsa Rum, ataupun Salman
yang berbangsa Persia tidak akan menyambut seruan ini. Dan tentu Abdullah
bin Salam orang Yahudi, atau Tamim ad-Dari dan Adi bin Hatim orang Nasrani
tidak masuk Islam.

Yang dimaksud dengan di antara komu di sini, bukanlah di antara orang
Arab saja, atau di antara Quraisy saja, melainkan lebih luas. Yaitu mengenai
manusia seluruhnya. Nabi Muhammmad diutus dalam kalangan manusia dan
dibangkitkan di antara manusia sendiri; bukan dia Malaikat yang diutus dari
langit. Dengan sebab beliau diutus di antara manusia, maka mudahlah bagi
manusia meniru meneladan sikap beliau.

"Moka ingatlah kepodaKu, niscaya Aku akan ingat pula kepadamu."
(pangkal ayat 152). Diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan ad-Dailami dari jalan
Jubair diterimanya dari ad-Dhahhak, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan demikian:
"lngatlah kepadaKu, wahai sekalian hambaKu, dengan taat kepadaKu; niscaya
Akupun akan ingat kepadamu dengan memberimu ampun."

Dan ditambah pula tafsirnya oleh Abu Hindun ad-Dari, yang dirawikan
oleh Ibnu'Asakir dari ad Dailami, menurut sebuah Hadis: "Maka barangsiapa
yang ingat akan Daku, dan diikutinya ingat itu dengan taat, maka menjadi
kewajibanlah atasKu membalas ingatnya itu dengan mengingatnya pula, de-
ngan jalan memberinya ampun. Dan barangsiapa yang ingat kepadKu, tetapi dia
berbuat durhaka (maksiat), Akupun akan mengingatnya pula dengan menimpa-
kan ancaman kepadanya."

"Don bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu menjadi kut'ur."
(ujung ayat 152). Bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Dia limpahkan, yaitu
dengan jalan berterimakasih dan mengucap syukur. Ucapan itu bukan semata-
mata dengan mulut, melainkan terbukti dengan perbuatan. Karena suatu
nikmat apabila telah disyukuri, Tuhan berjanji akan menambahnya lagi. Dan
janganlah sampai berbudi rendah, tidak mengingat terirnakasih. Tidak syukur
atas nikmat adalah suatu kekufuran. Kalau nikmat yang telah dianugerahkan
Allah tidak disyukuri, mudah saja bagiAllah mencabutnya kembali, dan meng-
hidupkan kita di dalam gelap.

Meskipun Rasul sudah diutus, ayat sudah diberikan, al-Quran sudah
diwahyukan, hikmat sudah diajarkan dan kiblat sudah terang pula, semuanya
tidak akan ada artinya kalau tidak ingat kepada Allah (zikir) dan bersyukur.
Orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang telah ada, tidaklah akan
merasai nikmat Islam itu. Maka zikir dan syukur, adalah dua pegangan teguh
yang banyak diterangkan di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.
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(154) Dan janganlah kamu katakan ter-
hadap orang yang terbunuh di
jalan Allah bahwa mereka mati.
Bahkan mereka hidup, akan
tetapi kamu tidak merasa.

(155) Dan sesungguhnya akan Kami
beri kamu percobaan dengan se-

suatu dari ketakutan dan kelapa-
ran dan kekurangan dari harta-
benda dan jiwa-jiwa dan buah-
buahan; dan berilah khabar yang
menyukakan kepada orang yang
sabar.

(156) (Yaitu) orang-orang yangapabila
menimpa kepada mereka suatu
musibah, mereka berkata: Se-
sungguhnya kita ini dari Allah,
dan sesungguhnya kepadaNya-
lah kita semua akan kembali.

(157) Mereka itu, akan dikurniakan
atas mereka anugerah-anugerah
dari Tuhan mereka dan rahmat,
dan mereka itulah orang-orang
yang akan mendapat petunjuk.
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M enghadapi P ercobaon Hidup
Pada ayat-ayat yang di atas telah dijanjikan Tuhan bahwa nikmat itu akan

terus-menerus disempurnakan, Nikmat pertama dan utama ialah diutusnya
Rasulullah s.a.w. menjadi Rasul. Beliaulah yang akan memimpin perjuangan

selanjutnya. Sebab itu tetaplah mengingat Allah supaya Allah ingat pula akan
kamu dan syukurilah nikmatNya, jangan kembali kepada kufur, yaitu melupa-

kan jasa dan tidak mengingat budi.
Dengan perubahan kiblat setelah berasa diMadinah 16 atau 17 bulan kamu

telah dibawa melangkah lebih maju. Akhirnya kelak kemenangan yang gilang-
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gemilang akan diberikan Tuhan kepada kamu. Tetapi adalah satu syarat utama
yang wajib kamu penuhi. Sebab perobahan-perobahan besar dan kejadian yang
akan diberikan Tuhan kelak kepadamu itu bukanlah terletak di atas talam
perak, lalu dihidangkan saja kepadamu. Melainkan amat bergantung kepada
usaha dan semangat kegiatanmu sendiri. Maka peristiwa-peristiwa yang dah-
syat akan bertemulah oleh kamu dalamShirof halMustaqimyang kamu laluiitu.
Syarat utama itu ialah:

"W ahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sobar
dan shalat. Sesungguhn y a Allah b e s er t a or ong- o r ang y ang sabar." ( ayat 1 53 ).

Maksud ini adalah maksud yang besar. Suatu cita-cita yang tinggi. Mene-
gakkan kalimat Allah, memancarkan tonggak Tauhid dalam alam. Memban-
teras perhambaan diri kepada yang selain Allah. Apabila langkah ini telah
dimulai, halangannya pasti banyak, jalannya pasti sukar. Bertambah mulia dan
tinggi yang dituju, bertambah sukarlah dihadapi. Oleh sebab itu dia meminta
semangat baja, hati yang teguh dan pengorbanan-pengorbanan yang tidak
mengenal lelah. Betapapun mulianya cita-cita, kalau hati tidak teguh dan tidak
ada ketahanan, tidaklah maksud akan tercapai. Nabi-nabl yang dahulu daripada
Muhammad s.a.w. semuanya telah menempuh jalan itu dan semuanya meng-
hadapi kesulitan. Kemenangan mereka hanya pada kesabaran. Maka kamu
orang yang telah menyatakan iman kepada Muhammad wajiblah sabar, sabar
menderita, sabar menunggu hasilnya apa yang dicita-citakan. Jangan gelisah
tetapi hendaklah tetap hati.

Sampai seratus satu kali kalimat sabar tersebut dalam al-Quran. Hanya
dengan sabar orang dapat mencapai apa yang dimaksud. Hanya dengan sabar
orang bisa mencapai derajat Iman dalam perjuangan. Hanya denEan sabar
menyampaikan nasihat kepada orang yang lalai. Hanya dengan sabar kebena-
ran dapat ditegakkan.

Lebih 25 tahun Ya kub sabar menunggu pulang anaknya yang hilang,
sampai berputih mata; akhirnya anaknya Yusuf kembali juga. Tujuh tahun
Yusuf menderita penjara karena fitnah; dengan sabarnya dia jalani nasibnya;
akhirnya dia dipanggil buat menjadiMenteriBesar. Bertahun Ayub menderita
penyakit, sehingga tersisih dari anak isteri; akhirnya penyakitnya disembuhkan
Tuhan dan setelah pulang ke rumah didapatinya anak yang 10 telah menjadi20,
karena semua sudah kawin dan sudah beranak pula. Ibrahim dapat menyem-
purnakan kalimat-kalimat ujian Tuhan karena sabar. Demikianlah Musa de-
ngan Bani Israil. Ismail membangun angkatan Arab yang baru. Isa Almasih
dengan Hawariyin semuanya dengan sabar.

Ada Nabi yang nyaris kena hukuman karena tidak sabar; yaitu NabiYunus.
Ditinggalkannya kaumnya karena seruannya tidak diperdulikan. Maka buat
melatih jiwa dia ditakdirkan masuk perut ikan beberapa hari lamanya. Tetapi
keluar dari sana dia membangun diri lagi dengan kesabaran.

Sebab itu sabarlah perbentengan diri yang amat teguh.
Sabar memang berat dan sabar memanglah tidak terasa apa faedahnya jika

bahaya dan kesulitan belum datang. Apabila datang suatu marabahaya atau
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suatu musibah dengan tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka, memang tim-

bullah perjuangan dalam batin. Perjuangan yang amat hebat. Tarik menarik di

antara kegelisahan dengan ketenangan.
Kita gelisah, namun hati kecil kita sendiritidaklah senang akan kegelisahan

itu. Suatu waktu orang yang belum juga menang ketenangannya atas kegelisa-

hannya bisa jadimemandang gelap hidup ini, sehingga dari sangat gelapnya mau

rasanya mati saja. Mungkin dengan mati kesulitan itu akan habis, lalu dia

membunuh diri. Seseorang yang tengah diperiksa polisi karena suatu tuduhan

kejahatan, padahal dia merasa tidak bersalah, ada yang silap sehingga dia ingin

hendak membunuh diri. Katanya setelah saya mati nanti, mereka akan dapat

membuktikan juga bahwa saya tidak salah dalam hal ini. Lantaran itu dalam

sangatnya pemeriksaan itu, polisi menjaga benar-benar supaya barang-barang

yang tajam, sampai pisau silet pencukur janggut, dijauhkan daripadanya.
Sudah kita katakan, hati kecilyang didalam tidaklah suka akan kegelisahan

itu. Maka hati kecil yang di dalam itulah yang harus ditenangkan. sebab itu
dalam saat yang demikian sabar tadi tidak boleh dipisahkan dengan sholot!
Ingat Tuhan! Hati kecil yang telah dikepung oleh kegelisahan dan kekacauan itu
harus dibebaskan dari kepungan itu. Lepaskan dia menghadap Tuhan;

Allahu Akbar!Allah Maha Besar!
Mengapa aku mesti gelisah? Padahal buruk dan baik adalah giliran masa

yang pasti atas diriku, bukankah dahulu dari ini aku disenangkanNya? mengapa

aku demikian bodoh, sampai terangan-angan dalam perasaan hendak mem-

bunuh diri? Bukankah dengan membunuh diri keadaanku di akhirat, di sebe-

rang maut itu, akan lebih lagi menghadapi kemurkaan Tuhan?
Allahu Akbar!Allah Maha Besar!

segala urusan dunia ini adalah kecil belaka. Kesulitan yang aku hadapipun

soal kecil saja bagi Tuhan, akupun akan memandangnya kesulitan yang kecil

saja. Aku memandangnya soalbesar, sebab aku tidak insaf bahwa jiwaku kecil.

Aku gelisah lantaran kesulitan. Aku mesti mencari di mana sebabnya, kemu-

dian ketahuanlah sebabnya. Yaitu ada sesuatu selain Allah yang mengikat

hatiku. Mungkin hartabenda, mungkin kemegahan dunia, mungkin pangkat

dan kedudukan dan mungkin juga yang lain. Sehingga aku lupa sarnasekali

tujuan hidupku yang sebenarnya, yaitu Tuhan dengan keredhaanNya, sebab

itu aku mesti shalat.
Maka apabila ketenangan telah diperteguh dengan shalat, kemenangan

pastilah datang. Sabar dan shalat; keduanya mesti sejalan.

Apabila kedua resep ini telah dipakai dengan setia dan yakin, kita akan

merasa bahwa kian lama hijab (dinding) kian terbuka. Berangsur'angsur jiwa

kita terlepas dari belenggu kesulitan itu sebabTuhan telah oe"rdaulat dalam hati

kita. Waktu itupun baru kita ketaftui bahwa kita terjatuh ke dalam kesulitan

tadi, ialah karena pengaruh yang lain telah masuk ke dalam jiwa; terutama

syaitan, yang ingin sekali kita hancur. Maka berangsurlah naik sari cahaya iman

kepada wajah. Barulah berarti kembali segala ayat-ayat yang kita baca, sampai

huiuf-huruf dan baris dan titiknya. Kita telah kuat kembali dan kita telah tegak.

Kita telah mendapat satu kekayaan, yang langit dan bumipun tidak seimbang
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buat menilai harganya. Di sinilah terasa ujung ayat: "Sesungguhnya Allah
adalah besertq orang-orqng yong sabar." (ujung ayat 153).

Apakah yang engkau takutkan kepada hidup ini, kalau Allah telah men-
jamin bahwa Dia ada beserta engkau?

Orang yang ditimpa oleh suatu percobaan yang membuat jiwa jadi gelisah,
kemudian berpegang teguh kepada ayat ini, membenteng diri dengan sobor dan
shalat, dengan berangsur timbullah fajar harapan dalam hidupnya. Kelihatan
dari luar dia dalam kesepian, padahal dia merasa ramai, sebab dia bersama
Tuhan. Belenggu biar dipasang pada tangannya, namun jiwanya merasa bebas.
Pagar besi membatasi jasmaninya dengan dunia luar, tetapi ayat-ayat al-Quran
membawa jiwanya membumbung naik melintas ruang angkasa dalam dia
mengerjakan shalat.

Lantaran ini ketakutanpun hilanglah dan keberanian timbul.
Kalau mati dalam menegakkan cita-cita, ataupun terbunuh, hati bimbang

tidak ada lagi. Sebab bagi orang yang telah merasa dirinya dekat dengan Allah,
batas di antara hidup dengan mati tidak ada lagi. Hidup itu sendiri tidak ada
artinya kalau jauh dari Tuhan.

Maka datanglah sambungan ayat:
"Dan janganlqh kamu kotakqn terhodap orang yang terbunuh pada jalan

Allah bahwa mereka mati. Bahkon merekq hidup, akan tetapi, kamu tidak
meresa." (ayat 154).

Dengan ayat ini, kemenangan jiwa karena sabar dan shalat tadi diberi lagi
pengharapan baru. Pengharapan yang langsung diberi Tuhan. Jangan takut dan
jangan gelisah jika terbunuh atau mati karena menegakkan jalan Allah, karena
yakin bahwa yang ditempuh adalah jalan yang benar. Jangan gelisah. Sebab
orang yang mati pada menjalanijalan AIlah itu bukanlah mati, tetapi hidup terus.
Cuma kamu juga yang tidak merasa. Tetapi kalau kamu pelajari dengan
seksama, akhirnya kamupun akan merasakan bahwa mereka masih hidup;
hidup terus.

Bermacam tafsir ahli tafsir tentang makna hidupnya orang yang terbunuh
atau menjadi kurban dari menegakkanjalan Allah itu.

Kata setengahnya, walaupun badannya telah hancur dalam kubur namun
namanya tetap hidup. Namanya itu memberikan ilham atau inspirosi kepada
pejuang yang meneruskan citanya. Kata setengahnya pula, badannya yang
mati, namun fikiran dan citanya, terus hidup. Karena apalah arti hidup kalau
bukan karena cita-cita? Jasmaninya hilang namun isi citanya terus hidup dan
dilanjutkan oleh yang datang di belakang. Bukankah manusia itu datang silih
berganti, dan yang mereka perjuangkan ialah cita-cita yang tidak pernah mati?

Ada pula yang menafsirkan bahwa Roh manusia itupun mempunyai bentuk
halus serupa dengan bentuk tubuhnya. Maka jika tubuh telah hancur Roh itu
tetap ada dalam kehidupannya yang menyerupai efher. Maka bentuk Roh yang
bersifat ether itu tidak berubah, tidak berganti-ganti dan tidak musnah. Sedang
tubuh kasar manusia, walaupun sebelum dia mati tetap berganti dan berubah.
Kekuatan ether itu kata ahli ilmualam dapat mempengaruhi tubuh yang lain,
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baik yang kasar ataupun yang halus; sedangkan ruang yang luas ini diisi selalu

oleh ether. Sehingga dengan perantaraan efher itulah cahaya bisa menembus

dari matahari ke dalam tingkat-tingkat udara. Demikian kata ahli-ahli tafsir
moden.

Dalam satu Hadis riwayat Muslim ada pula mengatakan bahwa Roh orang-

orang yang syahid itu diletakkan dalam tenggorokan burung yang hijau dalam

syurga, artinya dipelihara baik baik.
Demikianlah bunyi penafsiran. Tetapi apabila kita berpegang teguh dengan

mazhab Salaf, tidaklah layak kita menetapkan salah satu dari tafsir itu. Bahkan
kita langsung memegang apa yang dikatakan al-Quran; orang yang terbunuh
pada jalan Allah tidaklah mati, melainkan hidup. Malahan di ayat lain, yaitu

Surat ali Imran (Surat 3) ayat 160, ditegaskan lagi bahwa mereka terus diberi
rezeki.

Bagaimana hidupnya? Di mana dia sekarang? Bagaimana pula macam

rezekinya/. Tidaklah dapat kita ketahui, tetapi kita percaya.

Ahli ahli Tasauf mencoba juga memecahkan soal ini dengan jalan ridha;
lmam Ghazali dalam kitabnya Bidayqtul Hidoyah menerangkan pengalaman

seorang ayah yang shalih yang anaknya mati syahid dalam satu peperangan.

Pada suatu hari dia mengalami, puteranya itu datang dan singgah ke rumahnya
dalam keadaan dia setengah bermimpi. Ayahnya bertanya mengapa pulang?

Anak itu menjawab bahwa dia hanya singgah sebentar ke rumah menziarahi
ayahnya, sebab dia beberapa teman Syuhada,. turun ke dunia kita ini karena
ikut bersama-sama menyembahyangkan jenazah Khalifah Umar bin Abdul
Aziz. Dan akan segera kembali ke alamnya. Ibnul Qayyim banyak juga men-
ceritakan hal-hal serupa ini dalam kitabnya yang bernama al-Arwah.

Pendeknya hal yang begitu telah termasuk alam lain, yang kita percayai.

Tentang bagaimana keadaan yang sebenarnya, apakah di dekat kita ini penuh

dengan Roh-roh Syuhada, atau ether. Roh orang matisyahid, kita tidak tahu.
Karena hidup kita yang sekarang ini masih terkongkong oleh olom Syohadah,
alam nyata.

Kemudian itu Tuhan teruskan lagi peringatanNya kepada kaum mu'min:
"Don sesungguhnya qkan Kami beri kamu percoboan dengon sesuofu."
(pangkal ayat 155). Dengan sesuatu, yaitu dengan aneka warna, "dari ke-

takutan," yaitu ancaman-ancaman musuh atau bahaya penyakit dan sebagai-

nya, sehingga timbul selalu rasa cemas dan selalu terasa ada ancaman. Yang
berlaku di zaman Nabi ialah ancaman orang musyrik dari kota Makkah,
ancaman kabilah-kabilah Arab dari luar kota Madinah yang selalu bermaksud
hendak menyerang Madinah, ancaman fitnah orang Yahudi yang selalu meng-

intai kesempatan dan ancaman orang munafik, dan ancaman bangsa Rum yang

berkuasa di utara waktu itu. "Don kelaparan" termasuk kemiskinan sehingga
persediaan makanan sangat berkurang. "Dan kekurangan dari hartabenda."
Sebab umumnya sahabat-sahabat Rasulullah yang pindah dari Makkah ke
Madinah itu hanya batang tubuhnya saja yang keluar dari sana; hartabenda
tidak bisa dibawa; " dan jiwa- jiwo, " ada yang kematian keluarga, anak dan isteri
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dan bapak, sehingga hidup melarat terpencil kehilangan keluarga di tempat
kediaman yang baru; "don buah-buahan,"karena tidak lagi mempunyai kebun-
kebun yang luas, terutama pohon kurma, yang menjadi makanan pokok pada
masa itu. Semuanya itu akan kamu derita!

Demikian sabda Tuhan. Tetapi derita itu tidak lain ialah karena menegak-
kan cita-cita. "Don berilah khabar yang menyukakan kepada orang-orang
yang sabar." (ujung ayat 155).

setelah di ayat 153 tadi dinyatakan kepentingan sabar dan shalat, di ayat ini
diulangi lagi bahaya-bahaya, percobaan dan derita yang akan mereka tempuh.
Disebut pahitnya sebelum manisnya. orang yang akan menempuh derita itu
hendaklah sabar. Hanya dengan sabar semuanya itu akan dapat diatasi. Karena
kehidupan itu tidaklah membeku demikian saja. Penderitaan dirasai dengan
merata. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri dalam peperangan uhud kehilanlan
pamannya yang dicintainya Hamzah bin AbdulMuthalib. Maka apabila mereka
sabar menahan derita, selamatlah mereka sampai kelak ke seberang cita-cita.
Tidak ada cita-cita yang akan tercapai dengan tidak mem6erikan pengorbanan.
Berilah khabar kesukaan kepada mereka yang sabar itu.

"(Yaitu) orong -orong yang apabila menimpa kepada mereka suatu
musibah, mereka berkata: Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguh-
nya kepadaNyalqh kita semua akan kembali." (ayat 156).

Ucapan yang begini mendalam, tidaklah akan keluar daridalam lubuk hati
kalau tidak menempuh latihan.

Khabar kesukaan apakah yang dijanjikan buat mereka?

"Mereka itu, akan dikurniakan atas mereka anugerah-anugerah dari
Tuhan mereka, dan rahmqt." (pangkal ayat 157). lnilah khabar kesukaan untuk
mereka. Pertama mereka akan diberi kurnia anugerah: dalam bahasa aslinya
shalawat. Dari kata shalat. Kalau kita makhluk ini yang mengerjakan shalat
terhadap Allah, artinya telah berdoa dan shalat. Kalau kita mengucapkan
shalawat kepada Rasul, ialah memohon kepada Allah agar Nabi kita
Muhammad s.a.w. diberi kurnia dan kemuliaan. Tetapi kalau Tuhan Allah yang
memberikan shalawatNya kepada kita, artinya ialah anugerah perlindungan-
Nya. Kemudian itu menyusul Rahmat, yaitu kasih-sayang. "Dan mereka itulah
orang-orang yang okan mendapat petunjuk." (ujung ayat 157).

Maka dengan ketabahan hati menghadapi, lalu mengatasi kesukaran dan
kesulitan dan derita, untuk menempuh lagi penderitaan lain, perlindungan
Tuhan datang, rahmatNya meliputi dan petunjukpun diberikan. Jiwa bertam-
bah lama bertambah teguh, karena sudah senantiasa digembleng dan disaring
oleh zaman.

Dengan ini diberikan ketegasan kepada kita, apakah keuntungan yang
akan kita dapat kalau kita tahan mendqrita dan sanggup mengatasi penderitaan
itu, atau lulus dari dalamnya dengan selamat? Pertama Tuhan memberikan
sholowotNyo kepada kita, artinya bahwa kita dipelihara dan dijamin. Kedua
kita diberilimpahan Rohmat, yaitu kasih-sayang yang tidak putus-putub. Tidak

|-
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cukup hanya sehingga diberi sholaurot dan Rahmat, bahkan diianiikan lasi

dengan yang lebih mulia, yaitu dlberi petunjuk di dalam menempuh jalan

bahagia ini, sehingga sampai dengan selamat kepada yang dituju'
Ini telah terjadi pada kehidupan Nabi-nabi, setiap mereka lepas darisatu

ujian Mihnoh, mereka naik guna mencapai anugerah Minhah yang baru.

Demikian juga kehidupan ulama-ulama yang menerima warisan Nabi-nabi.

Semua ayat ini masihlah dalam rangka peralihan kiblat itu; intisarinya

tuntunan dalam perjuangan. Dan Islam tidaklah akan tegak, kalau Roh jihad ini

tidak selalu diapikan pada diri dan pada ummat. Dan kesulitan, kesukaran,

kekurangan sebagai yang disebutkan Allah itu akan selalulah ada. Bahagialah

ummat yang dapat mengambil pedoman daripada ayat-ayat ini.

Mungkin timbul rasa musykil dan pertanyaan orang: "Mungkinkah kita

mengelakkan diri dari perasaan sedih atau susah karena ditimpa musibah?"

Jawabnya sudah pasti, yaitu rasa sedih dan susah mesti ada. sedangkan

Nabi s.a.w. kematian puteranya Ibrahim bersedih juga dan titik jusa airmata

beliau. Bahkan tahun kematian isteri beliau yang tua, Khadijah, beliau namai

Tahun Duka. Rasa yang demikian tidaklah dapat dihilangkan, karena dia adalah

sifat jiwa. Dia timbul dari rasa belas-kasihan, atau rahmat. Maka perasaan yang

demikian, kalau tidak dikendalikan, itulah yang kerapkali membawa jiwa mera-

na. Itulah yang diperangi dengan sabar, sehingga akhirnya kesabaran menang,

dan kesedihan itu tidak sampai merusak diri. Adapun kalau ada orang yang mati

anaknya, tidak sedih hatinya, dan dia gembira-gembira saja, itu adalah orang
yang tidak berperasaan. Orang yang berperasaan ialah yang memang tergetar

hatinya karena suatu malapetaka, tetapi dengan sabar dia dapat mengendalikan

diri, dan diapun menang. Inilah yang dimaksudkan.
Kadang-kadang berkesan pada wajahnya peperangan batin itu, entah

kurus badannya, bahkan sampai setengah buta matanya, sebagai NabiYa kub

kehilangan Yusuf, dan kemudian hilang pula Benyamin, namun beliau tetap

berkata:

(*6,1 iV$\fGJ4.M
"Sobor yang indah, dan Altahlah tempat memohonPerfolongon' " 

uf: g3)

Berperang dalam batin, dan menang dalam peperangan itu. Itulah dia

bahagia.

E

r i't;P c,ii;rivariY
(158) Sesungguhnya Shafa dan

Marwah itu adalah daripada
syiar-syiar Allah jua. Maka
barangsiapa yang naik haji ke
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rumah itu atau umrah, tidaklah
mengapa bahwa dia keliling pada
keduanya. Dan barangsiapa
yang menambah kerja kebaikan,
maka sesungguhnya Allah ada-
lah Pembalas terimakasih, lagi
Maha Mengetahui.

e. . ia,
t*- .-rJ.
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So'i Di Antoro Shafa Dan Marwah

Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam pelajaran tafsirnya, ayat ini
masih urutan dari masalah peralihan kiblat juga. Meskipun pada tafsii-tafsir
yang lain seakan-akan telah terpisah. Menyebutkan dari hal Sa'i diantara Shafa
dan Marwah setelah memperingatkan menyuruh sabar dan shalat, guna mene-
rima segala penyempurnaan nikmat Tuhan kelak, dan supaya tahan menderita
segala macam percobaan, maka dengan ayat ini dibayangkanlah pengharapan,
bahwa akan datang masanya mereka akan berkeliling di antara bukitShafadan
Marwah. Betapapun besarnya kesulitan yang tengah dihadapi sekarang namun
pengharapan mesti selalu dibayangkan. Apatah lagi kalau yang membayangkan
pengharapan Allah Ta ala sendiri:

"sesungguhnya shala danMarwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah
juo. " (pangkal ayat 158). Bahasa kita Indonesia telah kita perkaya juga dengan
memakai kalimat syi'or. Kita telah selalu menyebut syiar Islam. Syiar artinya
tanda. Kata jamaknya ialah sya'oir. sya'airallah artinya tanda-tanda periba-
datan kepada Allah. Ketika mengerjakan haji banyaklah terdapat syiar itu.
unta-unta dan lembu yang akan dikurbankan waktu habis hajidilukaitengkuk.
nya, sebagai tanda. Melukai itupun dinamaisyi'or. shalat di makam lbrahim
adalah termasuk syior ibadat. Tawaf keliling Ka'bah, wuquf di Arafah dan di ayat
ini disebut berjalan atau Sa'i di antara Shafa dan Marwah itupun satu diantara
syiar-syiar (sya'air) itu pula, dan melempar Jamrah di Mina. syiar-syiar demi-
kian adalah termasuk ta'abbudi, sebagai imbangan dari ta'aqquli*. Ta'abbudi
artinya ialah ibadat yang tidak dapat dikorek-korek dengan akal mengapa
dikerjakan demikian. Ta'aqquli ialah yang bisa diketahui dengan akal. kita
mengetahui apa hikmahnya mengerjakan shalat; itu namanya ta'aqquli. Tetapi
kita tak dapat mengakali mengapa zuhur empat rakaat dan subuh dua rakaai.
Itu namanya ta abbudi. Kita dapat mengetahui hikmah mengerjakan haji se-
kurangnya sekali seumur hidup (ta'aqquli), tetapi kita tidak dapat mengetahui
mengapa ada perintah melontar Jamrah dengan batu kecil 7 kali (ta'abbudi).
Maka syiar-syiar itu termasuklah dalam taabbudi. "Makq borangsiapa yang

* Dalam istilah Ushul Fiqh: Ma'qulul-ma'na
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naik haji ke rumah itu atau umrah, tidaklah mengapa bahwa dia keliling pada

keduanya." Rumah itu yang dimaksud di sini ialah Baitullah (Ka'bah) itu.

Adapun haji ialah pada waktu tertentu dimulai 9 Zulhijjah sampai selesai

berhenti di Mina sekeliling tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Tetapi umrah adalah

kewajiban diwaktu lain, selain waktu haji, yang tidak memakaiwuquf diArafah
dan berhenti di Muzdalifah dan di Mina. Tetapi haji dan umrah sama-sama

memakai pakaian ihram, sama-sama memakai tawaf keliling Ka bah dan sama-

sama memakai sa'i di antara kedua bukit Shafa dan Marwah.
Shafa dan Marwah adalah dua buah bukit kecil, atau menunggu didekat

Masjidil Haram. Jarak di antara kedua bukit itu ialahT60Yz (tujuhratus enam-

puluh setengah) hasta. setelah perbaikan Masjidil Haram yang terakhir (1957)

kedua bukit itu telah termasuk dalam lingkungan mesjid. Maka dalam rangka
mengerjakan haji dan umrah termasuklah sa'i, yaitu berkeliling pergi dan

kembali di antara kedua bukit itu 7 kali. Dikerjakan setelah mengerjakan tawaf.

sehabis sa i itulah boleh tahallul, yaitu mencukur rambut dan menanggalkan

pakaian ihram. Dengan tahallul nusukpun selesai.

Menurut Hadis Bukhari dan Muslim darilbnu Abbas, syiar sa'iiniadalah
kenangan terhadap Hajar (isterimuda Ibrahim) seketika Ismailyang dikandung-
nya telah lahir, sedang dia ditinggalkan di tempat itu oleh Ibrahim seorang diri,
sebab Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Syam, maka habislah air persedia-

annya dan nyaris keringlah air susunya, sedang sumur untuk mengambil air
tidak ada di tempat itu. Anaknya Ismail telah menangis-nangis kelaparan,
hingga hampir parau suaranya. Maka dengan harap-harap cemas setengah

berlarilah (sa i) Hajar itu diantara kedua bukit inimencariair, sampai 7 kali pergi

dan balik. Anaknya tinggal dalam kemahnya seorang diri di lembah bawah.

Tiba-tiba kedengaran olehnya suara dan kelihatan burung terbang. Padahal

tangis anaknya kedengaran pula meminta susu. Selesai pulang balik 7 kali itu
diapun berlarilah kembali ke tempat anaknya yang ditinggalkannya itu. Dilihat-

nya seorang Malaikat telah menggali-gali tanah di ujung kaki anaknya, maka
keluarlah air. Dengan amat cemas dipeluknya air itu seraya berkata: Zaml
Zam! yang artinya; berkumpullah, berkumpullah! Kebetulan di masa itu datang

kafilah orang Jurhum yang tengah mencari air. Itulah sumurZamzam dan itulah
asal "lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan" itu diramaikan men-
jadi negeri. Itulah asalMakkah.

Maka perkelilingan Hajar itu dimasukkanlah dalam rangka syiar ibadat haji

dan umrah, dan diakuilah dia oleh ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahwa dia

memang syiarlah adanya daripada ibadat kepada Allah. Salah satu dari tanda
peribadatan. Barangsiapa yang naik haji atau umrah tidaklah ada salahnya jika

dia berkeliling pula di antara kedua bukit itu sebagaimana lazimnva.
Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, pada

suatu hari Urwah bin Zubair menyatakan pendapatnya di dekat Ummul Mu'mi'
nin Siti Aisyah, bahwa demikian bunyi ayat tidaklah wajib sa'i di antara Shafa

dan Marwah itu. Karena kalau disebut tidaklah mengapa berkeliling di antara

keduanya, niscaya tidak berkelilingpun tidak mengapa. Pendapat Urwah ini
ditegur dengan baik oleh Aisyah: "Bukan sebagai yang engkau fahamkan itu
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wahai anak saudaraku."* Adapun sa'i di antara Shafa dan Marwah itu adalah
termasuk dalam rangka syiar ibadat. Maka ayat itu menyebut tidak mengapa,
ialah karena di sana di zaman jahiliyah kalau ada orang Anshar pergi beribadat
haji atau umrah ke Makkah, mereka mesti bertemu dengan berhala manata
yang besar dan seram yang terletak di antara kedua bukit itu. Setelah mereka
menjadi Muslim semua musykillah dalam hati mereka bagaimana mereka akan
sa'ijuga di antara kedua bukit itu, padahal di sana masih berdiri berhala manata
itu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tidak mengapa jika mereka sa'i di sana,
walaupun di sana masih berdiriberhala itu. Demikian kita tuliskan maksud dari
Hadis Bukhari dan Muslim itu.

Lanjutan ayat: "Dan barangsiapa yang menambah kerja kebaikqn, maka
sesungguhnya Allah adalah pembalas terimakasih, lagi Maha Mengetahui."
(ujung ayat 158). Mengerjakan haji atau umrah yang wajib hanya sekali seumur
hidup. Tetapi jika orang ingin menambah lagi dengan tathawwu', menambah
haji lagi dan menambah umrah lagi, entah berapa kali dia ke Makkah, maka
Allah mensyukuri amalnya itu dan membalas budinya itu dengan baik. Dan
semua amalnya yang ikhlas diketahui oleh Allah.

Maka terasalah bahwa ayat ini masih bertali dengan perintah peralihan
kiblat dan pengharapan akan kemenangan di zaman depan. Satu waktu kelak
merekapun akan dapat mengerjakan umrah. Meskipun di antara bukit Shafa
dan Marwah itu masih ada berhala dan di dinding Ka'bah masih bersandar
patung-patung, tidak mengapa mereka meneruskan ibadat mereka, karena
ibadat itu tidak ada sangkut-pautnya dengan berhala itu. Maka pada beberapa
masa kemudian bermimpilah Rasulullah bahwa dia dan sahabat-sahabatnya
pergi ke Makkah mengerjakan umrah, lalu mereka pergi bersama-sama, sesuai
dengan yang dimimpikan. Tetapi sampai di Hudaibiyah pada tahun keenam
Hijriyah, mereka dihalangi orang Quraisy dan terjadilah perdamaian Hudai-
biyah. Tidak jadi mereka naik tahun itu. Pada tahun mukanya, tahun ketujuh,
barulah terjadi Umratul Qadha. Mereka telah mengerjakan umrah dengan baik
dan selesai, mereka tawaf keliling Ka'bah yang masih berhala, dan mereka sa'idi
antara Shafa dan Marwah yang masih ada berhala manata di sana, tetapi
mereka tidak singgung menyinggung dengan itu. Syiar ibadat merel<a lakukan
dengan sempurna. Dan kelak pada tahun kedelapan setahun kemudian, karena
orang Quraisy telah mengkhianati janji, negeriMakkah telah ditaklukkan dan
segala berhala telah disapu bersih. Dan semuanya itu mereka capai dengan
didahului oleh berbagai penderitaan, kekurangan hartabenda, kekurangan
kawan-kawan yang syahid di medan jihad, tetapi akhirnya ialah penyempurnaan

*Urwah bin Zubair adalah anak dariZubair bin Awwam, salah seorang dari sahabat mulia
yang sepuluh, yang bergelar Hawari Rasulullah Saudara dari Abdullah bin Zubair bin
Urwah ialah Asma bintu Abu Bakar yang bergelar "Yang empunya dua ikat pinggang"
sebab satu dari dua ikat pinggangnya itu tempat penyembunyian makanan yang

diantarnya kepada Rasulullah dan ayahnya ketika sembunyi di gua Tsaur. Asma adalah
kakak dari Aisyah. Itu sebabnya maka beliau mengatakan kepada Urwah "Wahai anak
saudaraku." Dan Urwah membahasakan Aisyah Khalati saudara perempuan ibuku.
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dari nikmat yang telah dijanjikan Allah. Dan Allah membalas segala amaldan
usaha mereka dengan kemenangan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Adapun tentang Sa i di antara Shafa dan Marwah itu, telah ijma lah sekalian

ulama ikutan kita menyatakan bahwa dia itu memang termasuk monosik hoii.

Cuma mereka berbeda pendapat tentang hukumnya menurut ketentuan Fiqh.
Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbalberpendapat bahwa

dia termasuk Rukun pada Haji. Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk
wajib haji.

(159) Sesungguhnya orang-orang yang
menyembunyikan apa yang telah
pernah Kami turunkan dari kete-
rangan-keterangan dan petun-
juk, setelah Kamiterangkan dia-
nya kepada manusia di dalam
Kitab, mereka itu akan dilaknat
oleh Allah dan merekapun akan
dilaknat oleh orang-orang yang
melaknat.

(160) Kecuali orang-orang yang ber-
taubat dan berbuat perbaikan
dan mereka yang memberikan
penjelasan. Maka mereka itulah
yang akan Aku beri taubat atas
mereka; dan Aku adalah Pem-
beri taubat lagi Penyayang.

(161) Sesungguhnya orang-orang yang
tidak mau percaya, dan mati,
padahal mereka masih didalam
kufur. Mereka itu, atas mereka
adalah laknat Allah dan Malaikat
dan manusia sekaliannya.

(162) Kekal mereka didalamnya; tidak
akan diringankan azab atas
mereka, dan tidaklah mereka
akan diperdulikan.
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Ayat-ayat ini masih menyangkut dengan sikap ahlul kitab, terutama yahudi
vang ada di Madinah seketika Rasulullah memulaida'wahnya ini. Mereka telah
mengetahui bahwa kiblat yang diajakkan, oleh Rasulitu adalah benar. Di ayat
146 di atas telah diterangkan pula bahwa mereka mengenal siapa Rasulullah
s.a.w. itu sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri, sebab
sifat-sifatnya cukup tertera di dalam Kitab yang mereka terima (Taurat), tetapi
sebahagian besar di antara mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu.
Sekarang datanglah ayat ini, (159) menerangkan orang-orang yang menyem-
bunyikan kebenaran itu:

"Sesungguhnya orang-orong yang menyembunyikan apa yang telah per-
nah Kami turunkon, dori keterongon.keterangan dan petuniuk. " (pangkal ayat
159). Keterangan-keterangan itu ialah tentang sifat-sifat Rasul Akhir Zaman
yang akan diutus Tuhan itu, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang demikian jelas
sifat-sifatnya itu diterangkan, sehingga mereka kenal sebagaimana mengenal
anak mereka sendiri. Dengan menyebut keterangan-keterangan, nyatalah
bahwa penjelasan ini bukan di satu tempat saja dan bukan satu kali saja,
melainkan di berbagai kesempatan. Dan yang dimaksud dengan petunjuk atau
hudan ialah intisari ajaran Nabi Musa, yang sama saja dengan intisari ajaran
Muhammad s.a.w. yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, tiada
membuatnya patung dan berhala'. "Setelah Kami terangkan dianya kepada
manusio di dqlqm Kitob." Artinya, segala keterangan dan petunjuk itu jelas
tertulis di Kitab Taurat itu sendiri, dan sudah disampaikan kepada manusia,
sehingga tidak dapat disembunyikan lagi: "Mereka itu qkan dilaknat oteh Altah
dan merekapun akan diloknat oleh orang-orang yang melqknat." (ujung ayat
159).

Orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan itu adalah orang
yang tidak jujur, orang-orang yang curang, yang telah melakukan korupsi atas
kebenaran, karena mempertahankan golongan sendiri. Orang yang semacam
itu pantaslah mendapat laknat Tuhan dan laknat manusia. Kecurangan ter-
hadap ayat suci di dalam Kitab kitab Tuhan, hanya semata-mata untuk mem-
pertahankan kedudukan, adalah satu kejahatan yang patut dilaknat.

Di dalam Kitab Ulangan fasal 18 ayat 15 telah ditulis perkataan Nabi
Musa demikian bunyinya: "Bahwa seorang Nabi dari tengah-tengah kamu dari
antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu yang akan dijadikan
oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka akan dia patutlah kamu dengar."

Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 18 lebih dijelaskan lagisebagaisabda
Tuhan Allah kepada Musa disuruh menyampaikan kepada Bani Israil: "Bahwa
Aku akan menjadikan bagi mereka seorang Nabi dari antara segala saudaranya,
yang seperti engkau, dan Aku akan memberi segala firmanKu dalam mulutnya
dan iapun akan mengatakan kepadanya segala yang aku suruh akan dia."

Di ayat berikutnya (ayat 19) lebih dijelaskan lagi; "Bahwa sesungguhnya
barangsiapa yang tidak mau dengar akan segala firmanKu, yang akan dikatakan
olehnya dengan namaKu, niscaya Aku menuntutnya kelak kepada orang lain."

d
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Setelah itu pada ayat 20 dijelaskan lagi perbedaan

benar-benar Nabi dengan Nabi palsu. Demikian firman

antaraan Nabi Musa.
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di antara Nabi yang
Tuhan dengan per-

,,Tetapi adanya Nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan me-

ngatakan firman dengan namaKu, yang tiada Kusuruh katakan, atau yang

berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh

hukumnya."
Kemudian pada ayat berikutnya (ayat 21) dijelaskan lagi: "Maka jikalau

kiranya kamu berkata dalam hatimu demikian; dengan apakah boleh kami

ketahui akan perkataan yang bukannya firman Tuhan adanya?"

Ayat 22 seterusnya menjelaskan tanda itu demikian: "Bahwa jikalau Nabi

itu berkata demi nama Tuhan, lalu barang yang dikatakannya itu tiada jadi atau

tiada datang, jatuhlah perkataan yang bukan firman Tuhan adanya, maka Nabi

itupun telah berkata dengan sombongnya, janganlah kamu takut akan dia."

Ayat-ayat ini terpancang dengan jelasnya di dalam Kitab Ulangan tersebut,

yang menurut keyakinan orang Yahudi, kitab itu adalah salah satu dari rang-

kaian Kitab Taurat.
Orang Kristenpun mengakuinya. Kumpulan kitab yang sebelum Nabi Isa

a.s mereka namai "Perjanjian Lama".
Ayat 20 tersebut sesuai bunyinya dengan a[-Quran Surat al-Haqqah (Surat

6g), ayat 44,45 dan46; yaitu jikalau NabiMuhammad s.a.w. beranimengatakan

suatr-r perkataan yang bukan wahyu dikatakannya wahyu, diapun akan di-

bunuh: "Akan Kami putuskan urat lehernya.-"
Dari antara segala saudara itu, ialah saudara yang satu keturunan yaitu

Bani Israil adalah keturunan dari Ishak dan orang Arab adalah keturunan dari

Ismail. Keduanya anak kandung Nabi Ibrahim, maka dari kalangan Bani Israil

itupun akan diutus Tuhan seorang Nabi yang seperti engkau, yaitu seperti Nabi

Musa juga.

Demikianlah bunyi firman Tuhan itu, yang sampai sekarang tetap ter-

pancang di dalam Kitab Ulangan tersebut. Tetapi orang Yahudi sengaja me-

nyembunyikan kebenaran itu. Dan orang Nasrani menafsirkannya kepada Nabi

Isa bukan kepada Nabi Muhammad. Padahal kalau difikirkan dengan tenang

dan jujur, Iebih serupalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, daripada

dengan Nabi Isa. Dan kalau difikir secara jujur pula, jauhlah perbedaan Musa

denlan tsa. Lebih banyak keserupaan Musa dengan Muhammad. Musa dan

Muhammad sama-sama lahir sebagai manusia biasa, yaitu berbapa. Bapa Musa

keturunan Bani Israil dan Bapa Muhammad keturunan Bani Ismail.

Tetapi kebenaran dan kenyataan firman ini mereka sembunyikan. Di

zaman Rasulullah s.a.w. masih hidup, benar-benar naskah itu tidak mereka

bolehkan jatuh ke tangan orang-orang yang beriman. Tetapi di zaman sekarang

dengan kemajuan cetak-mencetak dan telah disalinnya Kitab'kitab itu ke dalam

segala bahasa, tidaklah dapat mereka sembunyikan lagi. Sungguhpun begitu

mereka berkeras memberikan tafsir yang lain. Orang Yahudi mengatakan

bahwa Nabi yang disebutkan itu bukanlah Muhammad, melainkan Nabi yang

lain masih ditunggu. Dan orang Nasrani berkeras juga mengatakan bahwa Nabi
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yang disebut itu ialah Isa Almasih; sebab kata mereka Isa Almasih itu keturunan
Daud. Padal-al Yusuf yang kawin dengan Maryam sesudah Isa lahirlah yang
keturunan Daud bukan Isa. Silsilah keturunan Yusuf dari Daud itulah yang
ditulis Matius dalam Injilnya fasal I ayat 1 sampai ayat 17. Bukan keturunan Isa
Almasih, sebab dia bukanlah anak dari Yusuf tersebut, Isa tidak berbapak.

Dan segala puji basi Tuhan. Nabi kita Muhammad s.a.w. bukanlah mem-
buat-buat wahyu sendiri dan bukan menyerukan dewa-dewa. Sebab itu bukan-
lah beliau mati dihukum bunuh, dengan diputus urat lehernya. Seorang pe-
rempuan Yahudi yang jahat telah mencoba meracuni beliau seketika beliau
menaklukkan benteng Khaibar. Tetapi cepat beliau tahu. Sahabatnya Abu
Bakar termakan juga sedikit racun itu. Sejak termakan racun itu kesihatan Abu
Bakar sangat mundur. Salah satu penyakit yang membawa ajalnya ialah
bengkak dalam perut, bekas racun tersebut. Seketika ditanyakan kepada
perempuan tersebut mengapa dia berbuat demikian keji, dengan terus-terang
perempuan itu berkata bahwa kalau dia memang Nabi, niscaya dia akan tahu
racun itu.

Maka yang dimaksud dengan ayat yang akan kita tafsirkan ini ialah
penyembunyian kebenaran yang telah mereka lakukan itu; karena tidak mau
percaya kepada Utusan Tuhan, sampai hatilah mereka menyembunyikan.
Berani mereka berlangkah curang terhadap yang mereka sendiri mengakui
Kitab Suci. Tentu laknat kutuk Allahlah yang akan menimpa orang yang
demikian. Dan manusiapun akan mengutuk selama manusia itu masih ingin
akan kebenaran. Apatah lagi tulisan itu tidak dapat dihilangkan, melainkan
bertambah tersebar di muka bumi ini. Orang yang datang di belakang tentu
hanya menurut tafsiran yang telah ditentukan oleh orang yang dahulu.

Ayat yang tengah kita tafsirkan ini adalah celaan keras atas perbuatan
curang terhadap kebenaran. Sebab itu janganlah kita hanya menjuruskan
perhatian kepada sebab turunnya ayat, yaitu pendeta Yahudi dan Nasrani
tetapi menjadi peringatan juga kepada kita ummat Muslimin sendiri. Apabila
orang-orang yang dianggap ahli tentang agama tentang al-Quran dan Hadis
telah bersikap pula menyembunyikan kebenaran, misalnya karena segan ke-
pada orang yang berkuasa, atau takut pengaruh akan hilang terhadap pengikut-
pengikut mereka, maka kutuk'yang terkandung dalam ayat inipun akan me-
nimpa mereka.

Terutama dari hal Amar Ma'rut', Nahi Munkar, menganjur-anjurkan
berbuat yang baik baik dan mencegah daripada mungkar, menjadi kewajiban-
lah bagi orang-orang yang telah dianggap ahli dalam hal agama. Apatah lagi
karena sabda Nabi:
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"Uloma-ulama qdalah penjawat uoris Nobinobi. " Dirawikan oleh Abu
Daud, Termidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al Baihaqi dari Hadis Abu Darda'.
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Lantaran itu dalam Islam ulama mempunyai dua kewajiban, yaitu menuntut
ilmu agama untuk mengajarkannya pula kepada orang yang belum tahu,
sehingga diwajibkan bagi yang belum tahu itu bertanya kepada yang tahu.

Kewajiban yang kedua menyampaikan atau mentablighkan. ulama dalam Islam

bukanlah hendaknya sebagai sarjana yang duduk di atas istana gading, men-
jauhkan diri dari bawah dan melihat-lihat saja dari atas. Lantaran itu maju

mundurnya agama di suatu negeri amat bergantung kepada aktif tidaknya
ulama di tempat itu dalam menghadapi masyarakat. Kalau mereka telah

menyembunyikan pula ilmu dan pengetahuan, keterangan-keterangan dan
petunjuk, kutuk laknat Tuhanlah yang akan menimpa dirinya. Dan manusiapun

mengutuk pulalah, sehingga kadang-kadang jika terdapat banyak maksiat di

satu negeri, maka bertanyalah orang: "Tidakkah ada ulama di sini?"
Imam Ghazali menceritakan bahwa shufi yang besar itu, Hatim siTuli(al-

Asham) datang ke satu negeri Islam dan bermaksud hendak berdiam lama di
sana. Tetapi baru tiga hari dirobahnyalah niatnya, dia hendak segera berangkat
meninggalkan negeri itu. Maka bertanyalah orang kepadanya, mengapa tidak
jadi niatnya diteruskan hendak menetap di negeri itu? Beliau menjawab: "Sudah

tiga hari saya di sini, tidak pernah saya mendengar suatu pengajianpun dalam

negeri ini. Tidak ada rupanya ulama di sini yang sudi mencampungkan dirinya
kepada orang awam buat mengajar mereka. Maka kalau aku tahan lama-lama di
sini akan matilah aku."

" Kecuali orang' orang yang bertaubot. " (pangkal ayat 160), foubof artinya

kembali. Yaitu kembali kepada ialan yang benar. Karena jalan menyembunyi-

kan kebenaran itu adalah jalan yang sesat. "Don berbuat perboikon." Maka

langkah yang salah selama ini diperbaiki kembali, lalu mereka jelaskan ke-

benaran dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan lagi. Atau mana-mana

keadaan yang salah dalam masyarakat segera diperbaiki, sediakan seluruh

waktu buat ishloh. "Dan mereka yong memberikan penjelasan." Terangkan

keadaan yang sebenar-benarnya, jangan lagi berbelok-belok, karena kedustaan

tidaklah dapat dipertahankan lama. "Mqka mereka itulah yang akan Aku beri

taubat atas mereka. " Inilah penegasan dari Tuhan, bahwa apabila orang telah

kembali ke jalan yang benar, telah insaf, dan keinsafan itu dituruti dengan

kegiatan menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang telah keruh, mem-

perbaiki yang telah rusak dan tidak bosan-bosan memberikan penjelasan,

segeralah Tuhan akan memberikan taubatnya. Dan segeralah keadaan akan

berubah, sebab yang berubah itu ialah orang yang bersalah sendiri. "Dan Aku
adalah Pemberi taubat, lagi Penyayang. " (uiung ayat 160).

Apabila orang telah insaf akan kesalahannya itu, dan segera dia berbalik.ke
jalan yang benar, maka Tuhanpun cepatlah menerima taubatnya. Kelalaian

yang sudah-sudah segera diampuni. Dan Tuhanpun Penyayang; niscaya akan

diberiNya pimpinan, bimbingan dan bantuan kepada orang yang telah mulai

menempuh jalan yang benar itu.
Lantaran itu maka terhadap ayat ini janganlah kita terlalu berpegang

kepada Asbobun-Nuzu/ (sebab turun ayat). Karena sudah ditakdirkan Allah di
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dalam hikmatNya yang tertinggi bahwa perlombaan golongan-golongan agama
akan masih tetap ada di dunia ini, untuk orang berlomba berbuat yang baik.
Maka ayat ini menjadilah hasungan bagi kita yang telah menyambut al-euran
supaya menghindarkan diri daripada menyembunyikan kebenaran. Mari kita
kembali ke jalan Tuhan dan membuat ish/oh dan memberikan penjelasan.

Sesungguhnyo orang-orang yang tidak mau percoya." (pangkal ayat 161),
padahal segala keterangan telah diterimanya, dan dia masih berkeras kepala
mempertahankan yang salah dan tidak mau berganjak daripadanya."Danmati
padahal mereka masih di dalam kufur," sehingga kesempatan yang selalu
diluangkan Tuhan bagi mereka, tidak mereka pergunakan . "Mereka itu, atqs
mereka adalah lqknat Allah dan Malaikat dan mqnusia sekaliannya." (ujung
ayat 161).

Kebenaran sudah datang, masih saja tidak mau menerima. Alasan buat
menariknya tidak ada selain dari keras kepala atau fo'qshshub, mempertahan-
kan yang salah. Niscaya kutuk laknatnya yang akan menimpa mereka terus-
menerus. sebenarnya kutuk dari Allah sajapun sudah cukup; tetapi oleh karena
kebenaran Allah itu turut juga dipertahankan oleh Malaikat, yang selalu me-
nyembah Allah dan mensucikanNya, tentu terganggulah perasaan Malaikat
melihat kebenaran disanggah. Tidak pelak lagi, Malaikat itupun mengutuk. Dan
umumnya manusiapun menghendaki kebenaran dan tidak menyenangi kecu-
rangan dan kekerasan kepala. Niscaya manusiapun turut mengutuk pula. Maka
laknat Allah dan Malaikat serta manusia itu akan didapatnya terus-menerus:

"Kekal mereka di dalamnyo" (pangkal ayat 162). Kekal dalam kutukan,
walaupun telah hancur tulangnya dalam kubur. Ingatlah nama-nama sebagai
Fir aun, Karun, Haman dan Abu Lahab yang tersebut dalam al-Quran, walau-
pun telah beribu tahun mereka mati, kutuk Allah dan kutuk Malaikat serta
kutuk manusia masih mereka terima. Bahkan jika timbul manusia lain mem-
bawakan kekufuran sebagai mereka, terkenang lagi orang akan mereka dan
mengutuk lagi: "orang ini sepertiFir'aun! orang inijahat sebagaiAbu Lahab."
Dan sebagainya. "Tidak akon diringankan azab atas merekq. " yaitu azab
akhirat di samping kutukan di dunia. "Dan tidaklah mereka akan diperduli-
kon." (ujung ayat 162).

Akan dibiarkan mereka berlarut-larut dalam siksaan akhirat.

Di dalam permulaan Surat al-Baqarah sudah juga diterangkan tentang
ku/ur atau orang kafir. Puncak kekafiran adalah mengingkari adanya Allah, atau
mempersekutukanNya dengan yang lain, atau tidak mau percaya kepada
adanya hari kemudian (Kiamat) atau tidak mau mengakui wahyu, atau berkata
tentang Allah dengan tidak ada pengetahuan. Pendeknya segala sikap menolak
kebenaran yang dijalankan agama dan mempertahankan yang batil, yang telah
diterangkan batilnya oleh agama.

I



(163) Dan Tuhan kamu itu adalah
Tuhan Yang Maha Esa. Tidak
ada Tuhan melainkan Dia Yang
Maha Murah, lagi Maha PenYa'

yang.

diturunkan Allah darilangit dari-
pada air, maka dihiduPkanNYa
dengan (air) itu bumi, sesudah
matinya, seraya disebarkanNYa
padanya dari tiap-tiap jenis bina-

tang, dan peredaran angin, dan

langit dan bumi; adalah semua-

nya itu tanda-tanda bagi kaum
yang berakal.
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Mengenal
Altah Dengan MemPerhatikan Alam

Sesudah Tuhan Allah memberikan peringatan yangdemikian keras, bahwa

kutuk laknat Allah dan Malaikat serta manusia akan datang timpa bertimpa ke

atas diri orang yang tidak mau percaya, yang sampai matinya tetap dalam kufur.

Tuhan pada ayat ini mengemukakan pokok ajaran agama tentang Tuhan.

Dengan demikian orang diperingatkan lagi; janganlah hendaknya mereka sam-

pai bertahan dalam kekafiran dan mati dalam kufur'

,, 
D an T uhan k amu it u, ad alah T uhan Y ang M aha E so, " ( pangkal ayat 1 63 ).

Dialah lloh, Tuhan Pencipta. BerdirisendiriDia dalam kekuasaan dan pencipta-

anNyu, tidak bersekutu Dia dengan yang lain. Mustahil berbilang Tuhan itu;

sebat i.alu, Dia berbilang, pecahlah kekuasaan. Mustahillah alam yang telah

ada ini diciptakan oleh kekuasaan yang berbilang. Dia adalah Esa dalam

.iiutNy" sebagai llah, sebagai Tuhan Pencipta. Dan Dia adalah Esa dalam

sifatNya sebagii Pemelihara, sebagai Rob b. "T idak ads Tuhan melainkan Dia."



Apabila telah diakui TunggalNya dalam penciptaanNya, maka hanya Dialah
vang wajib disembah dan dipuja. Itulah yang bernama TauhidRububiyoh. Dan
setelah diakui bahwa Tunggal Dia dalam pemeliharaanNya atas alam, maka
hanya kepadaNya sajalah tempat memohon pertolongan. Inilah yang disebut
Tauhid Uluhiyah. Tersimpul keduanya di dalam ucapan:

us*iVL"Gt$
"Hanya kepada Engkau saja Kami 

^n*"^'Aron; dan hanya kepada
Engkau saja kami memohon pertolongan."

"Yang Maha Murah, Yang Maha penyoyong,,,(ujung ayat 163).
Yang Maha Murah arti dari Ar-Rahmon: maka Ar-Rahmin adalah satu di

antara sifatNya yang berhubungan dengan diriNya sebagai llah, sebagairuhan
Pencipta. Ar-Rahman adalah sifat tetap pada dirinya. sehingga untuk kejelasan
sifat tetap Ar-Rahman itu, sifat iniselalu dimulaidengan memakai Atil tam(Al).
Ar'Rahim ialah sifatNya dalam keadaanNya sebagai Robb, sebagai ruhan
Pemelihara. Maka membekaslah Ar Rahim Tuhan pada pemeliharaan.

Inilah pokok pendirian agama. Bila pokok yang pertama inisudah dipegang
oleh seorang hamba, berarti dia telah memasuki pintu gerbang kepercayaan.
Maka dihimpunkanlah dia ke dalam ucapan syahadat pendek La ltqha lllolloh.

sil Tafsir Al-Azhor (Juzu' 2)

"Tidak odo Tuhan meloinkan Allah."

Tidak ada Tuhan yang patut aku sembah melainkan Ailah. Tidak ada
Tuhan tempat aku meminta tolong melainkan Allah.

Menarik perhatian kita pada ayat ini ialah karena terlebih dahulu dia
menerangkan Allah dalam keesaanNya: "Dan Tuhan kamu adolqh ruhan
Yang Moho Eso. " Artinya bahwasanya dalam menciptakan alam ini Dia tidak
bersekutu dengan yang lain; "La lloho illa Huwo." Tidak ada Tuhan melainkan
Dia sendirinya. sebab itu tidak ada yang layak buat dipuja dan disembah, me_
lainkan Dia. Kalau Allah yang menciptakan alam, bukanlah kepada terhala kita
meminta terimakasih.

"Yong Maha Murah lagi Maha Penyayang.,,Terasalah kemurahanNya
dan kasih-sayangNya di dalam seluruh alam ini. SATU, tiada berserikat dan
Pemurah serta Pengasih. Maka ayat ini selain menanamkan rasa Tauhid, adalah
pula menanamkan rasa cinta. Rasa cinta adalah lebih mendalam jika kita selalu
suka menikmati keindahan alam sekeliling kita. Tuhan Allah bukanlah diakui
oleh akal saja adanya, bahkan juga dirasakan dan diresapkan dalam batin,
dalam kehalusan dan keindahan. Itulah sebabnya maka lanjutan ayat ini adalah

b*yi,st*
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ayat yang menerangkan sebagian dari keindahan alam, yang lebih diketahui
apabila pengetahuan tentang alam bertambah mendalam.

Maka datanglah ayat selanjutnya, lihatlah alam sekeliling ini:

"sesungguhnya pada keiadian semua langit dan bumi." (pangkal ayat

164). Pertamo sekali diperhatikanlah kejadian semua langit dan bumi; meng-

hadap dan menengadahlah ke langit yang tinggi itu. Berlapis-lapis banyaknya,

cuma mata kita dalam tubuh yang kecil ini hanya dapat melihatnya sedikit
sekali. Sungguhpun sedikit yang dapat dilihat sudahlah sangat mengagumkan;

Langit itu membawa perasaan kita menjadi jauh dan rawan sekali. Mengagum-

kan dia pada malam haridan menakjubkan dia pada siang hari. Disana terdapat
berjuta-juta bintang hanya sedikit yang dapat dilihat dengan mata, dan lebih

banyak lagiyang tidak terlihat. Bumiadalah salah satu daribintang-bintang yang

banyak itu. Kita yanb berdiam di bumiinimerasa bumisudah besar, padahaldia

hanya laksana sebutir pasir saja di antara bintang berjuta. Wahai, alangkah

dahsyatnya kekuasaan Tuhan di langit. Tidak mungkin semuanya itu terjadi
dengan sendirinya. Suatu masa lantaran kagumnya manusia pada bintang-

bintang, ada yang menyangka itulah Tuhan. Inimenjadi buktibahwa akaldan
perasaan manusia sejak zaman purbakala telah merasakan bahwa tidaklah
alam itu terjadi dengan sendirinya. Bertambah tinggi pengetahuan manusia

tentang ilmu falak, bertambah manusia kagum tentang sangat teraturnya
perjalanan cakrawala langit itu. Adanya peraturan memastikan fikiran sampai

kepada adanya yang mengatur.
Setelah lama kita menengadah ke langit, marilah menekur ke bumi; pada

kejadian bumipun adalah halyang menakjubkan. Ta jub yang tidak akan selesai-

selesainya selama umur masih ada, selama akal masih berjalan dan selama bumi
itu masih terkembang. Dia hanya satu di antara berjuta bintang, tetapi alangkah

banyaknya rahasia yang terpendam di dalamnya. Perhatian atas kejadian bumi
adalah perhatian yang kedua. Bumi itu, hanya seperempat daratan, yang tiga
perempatnya adalah lautan. Dalam daratan yang seperempat itu berapa ba-

nyaknya rahasia kekayaan Ilahi yang terpendam dan berapalah baru yang

diketahui oleh manusia. Dan dalam lautan yang tiga perempat itu, baru berapa
yang terukur dan baru berapa yang diketahui. Tiap terbuka rahasia yang baru,
ternyatalah bahwa dibelakangnya berlapis-lapis lagirahasia kejadian yang lain.
Untuk mengetahui itu, hanya akal manusia jua yang berguna. Beribu-ribu
universitas didirikan bagi penyelidikan rahasia bumi, maka semuanya menga'
gumkan. Mungkinkah semuanya itu terjadidengan kebetulan? Apakah adanya
belerang, minyak tanah, emas, perak dan segala macam logam, garam dan lain-
lain itu terjadi tidak teratur? Ilmu telah mengatakan bahwa semuanya itu
teratur. Kalau tidak teratur, tidaklah dia menjadi ilmu!

Kemudian itu masuk kepada perhatian yang ketiga. "Dan perubahan

malom don siong. " Pergiliran bumi mengelilingi matahari dalam falaknya sendiri
yang menimbulkan hisab atau hitungan yang tepat, sampai dapat membagi
tahun, bulan, hari dan jam dan minit serta detik. Sampai dapat mengetahui
peredaran musim dalam setahun, sampai manusia hidup di dunia mencocokkan
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diri dengan edaran malam dan siang itu, sampai manusia mencatat apa yang

Jinu1nut,'un sejarah; baik sejarah ummat manusia seluruhnya, atau sejarah

bung.u naik dan bangsa yang punah, atau sejarah orang seorang' mulai

lahiinya, hidup dan matinya. Teratur edaran malam dan siang itu karena teratur

p"r"durun bumi dan perjalanan matahari, sampai orang dapat menerka akan
'terjadi 

gerhana matahari 1,000 tahun lagi, bahkan 100,000 tahun lagi. Dapat

ma.,usia memastikannya dengan ilmu, bukan urusan tenung yang ghaib, karena

sangat teraturnya. Mungkinkah peraturan yang seperti ini terjadi sendirinya

dengan tidak ada Yang mengatur?

Kemudian itu masuk kepada perhatian yang keempat: "Dan kapal yang

berlayar di lautan membawa borangyangbermant'aat bogi monusia. "sesung-

guhnia sejak zaman purbakala manusia telah tahu membuat kapal. Makanya

i.".rri" berani mem-buat kapal, walaupun pada mulanya sangat sederhana

,"kuli, ialah karena kepada manusia telah diberikan pengetahuan tentang

;;;;J;;" angin dan kegunaan laut. Dengan kapal itu manusiapun mengenal

ukun -u.,u.ia di pulau dan benua lain dan terjadilah perhubungan antara

manusia karena pertukaran keperluan hidup. supaya ada pertukaran kepen-

tingan hidup sehari-hari. Apabila tadiditerangkan, hanya seperempat bahagian

daiatan, dan tiga perempat bahagian adalah lautan. Beribu kali kapal diteng-

s"ru-kun taufan dan ombak yang besar, namun keinginan manusia hendak

6".tuvur tidaklah padam. Di dalam al-Quran, selain daripada ayat initerdapat

tidak kurang dari 23 kali sebutan kapal. Matahan di zaman Nabi Nuh telah

Jip"rsr.,uku; kapal untuk pengangkutan besar-besaran. Ini menjadi bukti

Uut *-u al-euran ielah membayangkan kesanggupan nranusia membuat yang

t"6in ,"rnpurna. Sehingga di zaman sekarang berla_yar de-ngan kapal-kapal

;;b"s;iE;;,ress ol Brilain, Queen Etizqbeth, Queen Mary, United Sfofes dan

i"i"-fir", 
"allah 

laksana beitayar dalam sebuah negeri. Sampaiada kapalyang

rn"rnpunyui bioskop sendiri, pemandian besar, suratkabar harian sendiri, tele-

visi sendiri, dan sebagainya. Kemudian telah berpindah pula ke udara dengan

berbagai ragam penerbangan, sesudah terlebih dahulu menyelam ke dasar laut

J"ngu"n kap-alselam, dan sekarang telah ada kapalselam yang dijalankan dengan

tenJga atom. Bagaimana manusia akan mencapai kemajuan yang sepesat ini

dalair perkapalan, sehingga hubungan dengan bahagian-bahagian dunia yang

beginijauh sudah demikian rapatnya? Ialah karena kepada manusia diberikan

ilm-u tentang pelayaran. Dengan mendapat ilmu itu mengertilah manusia akan

sebahagian kecil daripada rahasia alam. Dan kembalilah mereka kepada pokok

pangkal yaitu bahwa semuanya ini tidaklah terjadi dengan sia-sia atau

kebetulan. Pasti ada pengaturannya.

Kemudian itu masuk pula kepada perhatian yang kelimo: "Dan apa yang

diturunkan Altah dari langit daripoda oir, maka dihidupkonNyo dengan (air)

itu bumf sesudoh matinya, serayo diseborkonNya padanya dari tiap-tiap jenis

binatang." Di sini secara pendek diterangkan kepentingan air hujan, meng-

hidupkan bumiyang telah mati. Bila hujan datang bupiitupun hidup kembati.

Tumbuhluh segala macam tumbuh-tumbuhan karena adanya air' Hujan itu ada

yang meresup t " 
bawah tanah, kelak menjadi telaga' Ada yang mengalir
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menjadi sungai-sungai bandar berkali untuk mengairi sawah dan ladang, dan
alirannya yang terakhir melalui tempat yang rendah ialah ke laut. Kelak dari laut
akan menguap lagi ke udara, untuk menyusun diri lagi untuk menjadi hujan.
Dengan adanya hujan atau turunnya air dapatlah segala-galanya hidtrp, baik
tumbuh-tumbuhan atau binatang berbagai jenis, termasuk manusia sendiri.
Dan berusahalah manusia membuat irigasi, bendungan air, dam-dam besar.
Malahan satu bendungan besar telah dikenal dalam negeri Saba' 1,000 tahun
sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan ada ayat yang khas membicarakannya
dalam al-Quran, bagaimana kemakmuran negeri itu ketika bendungan air masih
dipelihara baik-baik, dan bagaimana pula bangsa itu menjadi punah setelah
bendungan itu tidak dipelihara lagi, sampai mereka mengembara kian ke mari
dibawa nasib.*

Perhatian yang keenam ialah: "don peredaran angin." Yang kita sebut di
zaman kita ini peredaran cuaca. Bahkan kepandaian manusia di zaman moden,
dalam rangka penyelidikan geofisika telah dapat mengetahui peredaran ke
timur dan ke baratnya, ke utara dan ke selatannya, menentukan pada jam
sekian akan keras angin, pada jam sekian udara agak panas sedikit, dan jam
sekian akan turun hujan. Bagaimana usaha manusia akan dapat mengetahui
sepasti itu, menjadi ilmu pengetahuan kalau bukan lantaran teraturnya. Siapa-
kah pengatur itu? Niscaya adalah Tuhan!.

Perhatian yang ketujuh: "Dqn owan yang diperintah di antara langit dan
bumi." Pada ayat ini di antara angin dengan awan dipisahkan perhatiannya;
karena angin boleh dikatakan dekat kepada manusia setiap hari dan awan
beredar pada cakrawala yang lebih tinggi. Dia diperintah atau diatur beredar ke
sana dan beredar ke mari, membagi-bagikan hujan dan pergantian suhu pada
bumi. Bertambah moden hidup manusia bertambah penting perhatian kepada
pergeseran awan itu, untuk menentukan penerbangan kapal terbangdi udara.

Dan di ujung sebagai kuncinya Tuhan bersabda: "Adqlah semuanyo itu
tanda-tanda bagi koum yang berakal." (ujung ayat 164).

Fikirkanlah dan renurrgkan ketujuh soal yang dikemukakan Tuhan itu! Dia
menghendaki kita mempergunakan akal. Dia menghendaki manusia menjadi
sarjana dalam lapangan masing-masing. Mencari Tuhan setelah mempelajari
alam. Itu sebabnya maka di dalam surat Fathir (Surat 35 ayat 28), dengan tegas
Tuhan berkata:

( vrrlaU ) ',(i-!\ye.ait;rv-v3y
"Sesungguhnya yong akon takut kepada Allah, hanyalah orang.orang

yang berpengetahuan." (Fathir: 28)

Di ayat ini disebutkan ulamo, menurut artinya yang asli, yaitu orang yang
berilmu. Dengan ayat ini dapatlah kita fahamkan bahwasanya mencari Tuhan

* Surat Saba'surat 34, ayat 15 sampai ayat 2l
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dalam ajaran Islam ialah dengan memperdalam penyelidikan tentang alam.

Maka Tuhan Allah yang didapat dari sebab ilmu itu, jauh lebih mendalam

pengaruhnya atas jiwa dan budi daripada apa yang ditentukan ilmu Sifat 20, atau

susunan manusia atau ilmu theologi orang Kristen yang memberi bentuk Tuhan

itu sebagai manusia, atau Tuhan menjelmakan diri sebagai manusia'

Penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah demikian tinggipada abad

kita ini rupanya telah membawa para sarjana kepada keimanan akan adanya

Tuhan menurut sist&n yang diajarkan oleh al-Quran ini. Beberapa buku
tentang kepercayaan kepada adanya Allah Yang Maha Kuasa, ditinjau dari segi

ilmu tetah banyak dikeluarkan orang. Satu di antaranya karangan Prof. Cresson
telah disalin ke dalam bahasa lndonesia dengan judul Monusia Tidok Hidup
Sendirian. Satu buku yang lain yang berjudulTelah Jelas Allah Di Zaman llmu
Pengetahuon. Beberapa orang ahli telah menulis dalam buku itu dan dari

bidangnya masing-masing tentang hal ini.*

Dari tulisan Dr. Frank Allan yang dimulai di halaman 7 dapat dikutip di

antaranya begini: "..... pastilah asal-usul alam ini ada penciptanya, yaitu yang

dahulu tidak ada permulaan. Yang Maha Tahu dan Maha Meliputi Penge-

tahuanNya itu atas segala-galanya. Maha Kuat, yang kekuasaanNya tidak

terbatas. Pastilah seluruh yang ada ini Dia yang menciptakan ...-.
"Dan Dia adalah akal yang tidak berkesudahan, Dia Allah dengan sendiri-

nya, dengan hikmat Yang Maha Sempurna mencipta bahagian-bahagian dari
proton itu, sehingga bisa menjadi penetapan dari hidup. Maka Dia bangunkan

dan Dia beri bentuk dan diberiNya anugerah rahasia hidup."
Di halaman 41 didapat pula tulisan Dr. George Earl David: "Bertambah

maju kendaraah ilmu pengetahuan dan bertambah jauh terbelakang segala

dongeng khurafat kuno, bertambahlah pula penilaian manusia terhadap agama

dan penyelidikan keagamaan.
"Mungkin banyak sebabnya yang mendorong manusia supaya meninjau

kembali soal-soal agama, tetapi kita percaya bahwa semuanya itu pulangnya

kepada satu sebab jua, yaitu keinginan manusia yang sangat juiur hendak

sampai kepada kebenaran.
"Maka hendaklah kita pisahkan dalam hal inidiantara melawan agama atau

keluar dari agama dengan atheist (tidak bertuhan, ilhad). Dan kita akuibahwa
orang yang keluar dari sebagian fikiran-fikiran kuno beragama yang diterima

dari ajaran setengah agama, karena hendak percaya kepada satu ujud Yang

Maha Kuasa dan Maha Agung belumlah dituduh bahwa orang itu telah o/heisl,
tidak mempercayai Tuhan. Orang semacam ini mungkin tidak memeluk suatu

agama, tetapi dia percaya bahwa Tuhan Allah ada. Bahkan boleh jadi imannya

kepada adanya Tuhan Allah berdiri atas sendi-sendi yang amat kokoh."
Maka kalau kita turutkan pelaiaran mencari Tuhan yang ada dalam al-

Quran dengan seksama, akan bertemulah kita dengan kenyataan bahwa

mencari Tuhan secara ilmiah moden ini telah mendekati kepada yang di-

kehendaki al-Quran.

* Buku ini telah disalin oleh Dr. Damardasy Abdulma.iid sarhan ke bahasa Arab.
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Amat menarik lagi apa yang telah ditulis oleh Dr. Wolter Oscar Lindberg,
yang dimulai di halaman 33 di antaranya demikian: "Kegagalan beberapa
sarjana di dalam memahami dan menerima pokok-pokok dasar pendirian
tentang pengakuan adanya Tuhan dari segi ilmu pengetahuan'adalah dari
beberapa sebab. Dua di antaranya hendak kita sebutkan:

Pertama: Maka orang sampai tidak percaya kepada adanya Allah, ialah
karena langkah yang ditempuh oleh setengah organisasi atau gerakan inter-
nasional yang berdasarkan ofheist, menurut program politik tertentu, yang
bertujuan menyebarkan faham tidak bertuhan dan memerangi kepercayaan
kepada Allah. Sebab mereka pandang bahwa kalau kepercayaan kepada Tuhan
masih ada, sangatlah bertentangan dengan dasar gerakan itu.

Kedua: Walaupun telah bebas akal manusia dari ketakutan, tidak juga
mudah membebaskannya dari fanatik dan sentimen. Didalam sekalian gerakan
agama Kristen selalu ditanamkan kepercayaan, sejak dari masa kanak-kanak
bahwa Tuhan itu ialah berupa manusia, sebagai pengganti dari kepercayaan
bahwa manusia itu adalah Khalifah Allah di bumi ini. Dan setelah akal ber-
tumbuh selanjutnya dan dilatih mempergunakannya dalam metode-metode
ilmu pengetahuan, maka rupa yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak itu
tidak jugalah dapat mereka sesuaikan dengan jalan berfikir teratur atau logika
yang dapat diterima. Akhirnya setelah gagal segala usahamenyesuaikan fikiran
keagamaan yang kuno itu dengan metode berfikir ilmiah dan logika, kila dapati
ahli-ahli fikir yang demikian mencoba melepaskan dirinya dari kesulitan itu
dengan membuang habis fikiran tentang Allah. Setelah mereka sampai ke
dalam keadaan yang begini di dalam persangkaan bahwa mereka telah me-
lepaskan diridaripada kekacauan fikiran agama bersamaan dengan hasil-hasil
yang menyebabkan kekacauan dalam jiwa, maka tidaklah mereka mau lagi
kembali memikir-mikirkan soalini, bahkan mereka tantang setiap fikiran baru
yang ada hubungannya dengan memperkatakan tentang Tuhan."

Menarik pula tulisan Dr. George Herbert Blunt, diantaranya di halaman 84:

"Semata-mata telah percaya tentang adanya Tuhan, belumlah menyebab-
kan seorang telah dapat disebut beriman. Karena setengah manusia takut akan
ikatan-ikatan yang dibelenggukan kepada kemerdekaan fikirannya karena
mengakui bahwa Allah itu ada. Ketakutan itu bukan tidak berdasar. Karena kita
saksikan kebanyakan sekte-sekte Kristen, sampaipun kepada sekte yang boleh
disebut besar, kerap memaksakan suatu macam fikiran kepadanya secara
diktator. Tidak syak lagi bahwa kediktatoran fikiran ini lain tidak hanyalah
bikinan manusia saja, bukan suatu keharusan dari agama. Misalnya Kitab Injil
sendiri; Dia memberi orang kebebasan berfikir seketika dia berfikir bersama-
sama."

Dan sebagai kuncinya kita salinkan perkataan Dr. John Adolf Bohler dari
halaman 104 dan 105:

"Dan pastilah kita dapat merasakan kodrat Allah pada sekalian peraturan
yang Dia jadikan dan undang-undang yang tunduk kepada sekalian yang ada.
Mungkin manusia ini sanggup menafsirkan segala yang sulit karena telah
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mendapat rahasia dari peraturan-peraturan yang mengaturnya itu. Tetapi

-unu.iu lemah tak sanggup untuk membuat sendiri undang'undang itu, sebab

undang-undang itu adalah ciptaan Allah semata-mata. Kepandaian manusia

n".V"fifr mem6ongkar-bongkar rahasia itu untuk dipakainya mencapai rahasia

alam yang belum dia ketahui. Setiap undang-undang dan p€faturan yang

didapit olZh manusia sebenarnyalah akan memperdekatkannya kepada Allah,

dan-kemampuan untuk mencapaiNya. ttulah dia tanda-tanda yang dengan dia

Allah itu beitambah nyata. Mungkin buat mengenal Allah bukan ini saia jalan

satu-satunya. Mungkin juga Allah dapat kita kenal dari Kitab'kilab Suci misal'

nyu. f"tupl kejelasin ada Allah yang disaksikan pada penciptaanNya atas alam

vans kita rukrixan ini bolehlah dikatakan yang sepenting-pentingnya dipandang

dari segi kita."
Banyak lagi kata-kata lain dalam buku itu yang tidak dapat lengkap kalau

hanya kiia salin saja. Yang lebih baik ialah bila ditelaah seluruh isibuku itu, akan

memberikan kesan pada kita, bahwa dalam kalangan sarjana-sarjana alam yang

besar di zaman moden ini telah timbul suatu kepercayaan yang murniterhadap

adanya Allah, ialah sebagai akibat daripada mendalamnya ilmu pengetahuan'

terutama pengetahuan tehnik dan /isiko atau apa yang disebut ilmu pengeta'

huan eksakta.
Renungkan kembali ayat yang kita tafsirkan inidan baca kesan dariahli-ahli

dan sarjana itu, sampaikita kepada kesimpulan: "Dengan mempelaiarikeadaan

alam, kita akan sampai kepada kepercayaan akan adanya Allah'"

Si"t"- yang dianggap moden ini telah dimulaioleh al-Quran sejak 14 abad

yang lalu.- 
ban dengarr ini kita mendapat kesan pula bahwasanya suatu ilmu pengeta-

htran moden yang menjauhkan diridaripada kepercayaan akan adanya Allah,

sudah terhitung kolot, atau dikacaukan oleh ambisi'ambisi politik golongan

tertentu.

(165) Dan setengah dari manusia ada

Yang mengarhbil Yang selain
Allah menjadi tandingan'tan'
dingan, yang mereka cintai
mereka itu sebagai mencintai
Allah. Tetapi orang'orang Yang
beriman terlebih cintalah mereka
akan Allah. Padahal, kalau me'
ngertilah orang-orang Yang zalim
ittl, seketika mereka melihat
azab, bahwasanYa kekuatan ada'
lah pada Allah, dan bahwasanYa
Allah adalah sangat pedih siksa-
Nya.
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(166) (Yaitu) tatkala melepaskan diri
orang-orang yang diikut dariPada
orang-orang yang mengikut, dan
mereka lihatlah azab, dan Putus'
lah dengan mereka segala hara'
pan.

(157) Dan berkatalah orang-orang
yang mengikut itu: Kalau sekira-
nya ada bagi kami (kesemPatan)

kembali (ke dunia), maka kami-
pun akan berlepas diri dari
mereka, sebagaimana mereka
telah berlePas diri dari kami.
Demikianlah Allah memPerlihat'
kan kepada mereka akan amal-
amal mereka, yang membawa
keluhan-keluhan atas mereka.
Dan sekali-kali tidaklah mereka
akan keluar dari neraka.
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Di Antara Pengikut Dengan Yang Diikut

Ayat yang telah lalu menyatakan dasar untuk mengenal Tuhan Allah dan

menanamkan Roh Tauhid di dalam hati sanubari. Mengenal Allah daribekas
perbuatanNya. Apabila renungan terhadap alam telah mendalam tidaklah

mungkin akan ada perasaan bahwa yang lain bersekutu dengan Allah. Maka

sekarang datanglah lanjutan ayat menerangkan darihal manusia yang tidak

mengerti Tauhid itu, lalu mempersekutukan yang lain dengan Allah:

,,Dan setengah dari manusia ada yong meng1mbil yang seloin Allah

menjadi tandingarl-tandingan, yang mereko cintai mereka itu sebagaimano

mencintai Allah," (pangkal ayat 165). Di dalam ayat disebut tandingan-tan-

dingan itu dengan kala andadan dari kata mufrad niddun. Kita pilih artinya

dalim bahasa kita fondingan-tandingon, karena maksud kilaandadanitu amat

luas. Bukan saja dengan andadan itu orang mempersekutukan A|lah dengan

memuja dan menyembah, malahan lebih luas. Misalnya ada perintah lain atau

undang-undang lain yang lebih dipentingkan daripada perintah atau undang-

undang Allah, maka yang lain itu telah menjadi andadan. Mereka cintai yang
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lain itu sebagaimana mencintai Allah. Lantaran itu cinta rnereka tehh terbagi.
Kalau cinta telah terbagi, bukanlah Tauhid lagi namanya. Dan lantaranTauhirt
tidak ada lagi, niscaya iman telah retak pula:

"Tetapi orang-orang yang beriman, terlebih cintalah mereka akan Allah-"
Meskipun orang yang beriman itu mencintai yang lain juga, namun cintanya
kepada yang lain itu, tidak lain hanyalah karena didorong oleh cintanya kepada
Allah. Misalnya mereka mencintai tanahair. Mereka mencintai tanahair sebab
tanahairnya itu adalah pemberian Allah. Mereka mencintai anak isteri, harta-
benda dan lain-lain, karena semuanya itu dipandang sebagai amanat Allah yang
tidak boleh disia-siakan. Oleh sebab itu jika ditilik cinta mereka, nyatalah bahwa
cinta itu hanya satu jua, tidak terbagi.

Lantaran itu jelaslah betapa hebatnya ujian bagi Tauhid itu pada setiap
waktu. Kepentingan-kepentingan lain bisa saja menarik kita dengan tidak kita
sadari, sehingga berangsur-angsur keluar dari garis Tauhid: "Padalwl kolau
mengertilah orang-orang yang zalim itu, seketika mereka melihat azab, bah-
wasanya kekuatan adalah pada Allah, dan bahwasanya Allah adalahsongof
pedih siksoNyo." (ujung ayat 165).

Kalau mengertilah orang yang zalim itu bahwa kelak di akhirat akan
ternyata bahwa segala tandingan-tandingan itu tidak ada kekuatannya sama-
sekali, walaupun apa macamnya dan siapapun orangnya, niscaya dari masa
hidup di dunia ini mereka tidak akan mengadakan tandingan-tandingan bagi
Allah. Dan lantaran dengan tandingan-tandingan itu mereka telah musyrik,
niscaya azab yang pedihlah yang akan mereka rasai waktu itu, dan tidak ada
satupun tandingan itu yang dapat menolong. Itulah sebabnya orang yang
memecah cinta itu disebutkan zolim, aniaya. Menganiaya diri sendiri jauh lebih
kejam daripada menganiaya orang lain. Sebagai pepatah orang tua-tua, orang
yang zalim kepada dirinya sendiri itu disebut: "Diraut ranjau, dihamburi."

Sebahagian besar orang menjadi zalim kepada dirinya sendiri adalah
karena menuruti ajakan orang lain. Mereka itu telah kehilangan perimbangan
peribadi. Mereka turut-turutan, mereka hanya taqlid, menurut dengan tidak
memakai pertimbangan diri sendiri kepada pendapat dan ajakan orang lain itu
sehingga perimbangan akal budi menjadi hilang. Kita telah lihat ayat-ayat yang
tersebut terlebih dahulu. Yakni untuk mengetahuiadanya Tuhan pakailah akal
sendiri merenungi alam. Kalau akal telah mendapat adanya Allah, mengapa
seterusnya akal itu hanya diserahkan kepada orang lain, tidak menurut per-
aturan Tuhan?

Dalam lslam sekarang bisa juga datang keruntuhan agama seperti yang
menimpa ummat-ummat yang dahulu. Kerusakan agama ummat yang dahulu
ialah karena aturan agama sudah sangat dicampuri oleh kepala-kepala agama,
oleh pendeta, uskup, rabbi dan sebagainya. Pemuka-pemuka agama itu yang
menentukan halal-haram, menambah-nambah agama, sehingga hilang yang asli
dibungkus oleh tambahan. Sehingga berkuasalah pemuka agama mencampak-
kan orang dari dalam agama, yang dalam agama Kristen Katholik misalnya,
disebut pengucilan, artinya suatu pendapat fikiran yang berbeda dari yang
diputuskan oleh gereja, dapatlah dihukum, dikeluarkan dari agama- Maka
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keputusan itu tetaplah berlaku, tidak dapat dibantah. Terkenallah suatu masa

ada orang yang dibakar, disula, digunting lidah, dimasukkan ke dalam tong
pakai paku, lalu dbuling-gulingkan sampai mati. Dan semua hukum itu, kata-

nya, adalah atas kehendak Tuhan!
Nafuu-nafsu manusia dalam Islam tentu tidak pula kurang dari nafsu

rnanusia yang lain. Kalau sekiranya ada sajalah sedikit lobang tempat masuk

untuk kekuasaan ahli agama tentang menentukan agama, tentu mereka akan

berbuat demikian pula. Syukurlah al-Quran mencela keras yang demikian,

rrnsih ada yang dapat membuka suara menegakkan kembali kehendak al-

Quran.

Kemudian sambungan ayat:
*Nclitu) tatkala melepaskan diri orang-orang yang diikut daripado orang-

ora ng wng mengtkut " (pangkal ayat 166). Demikianlah di akhirat kelak. Orang
yang hanya beriman ikut-ikutan, sehingga mencari tandingan Allah dengan
yang lain, yang zalim atas dirinya, ketika ditanya, mengapa mereka memilih
jalan yans lain, selain yang ditentukan Allah? Mereka akan menjawab: "Sebab

kami rnengikut kepada si fulan dan kepada guru anu. Dialah yang telah

rnenyesatkan kami!' Tetapi orang-orang yang diikut itu berlepas diri. Sebab

merekapun sedang menghadapi perkara mereka pula dengan Tuhan. Yang

diikut rnenrang salah, dan kesalahannya itu akan mereka pertanggungiawab-

kan di hadapan Allah- Tetapi yang mengikut salah pula, sebab mereka tidak

merrnkai akat sendiri. "Dan mereka lihatlah azab, dan putuslah dengan

npreka qslaharapn." (ujung ayat 165).

Azabpun berdiri di hadapan mata, tempat mengelak yang lain tidak ada-

sesala harapan telah putus, hukuman mesti dijalani. Maka timbullah sesal:
*Dan berkstalah orang-orang yang mengikut itu: Kalau sekiranya ada

bqs!' komi (kes empotan) kembali (ke dunia)." (pangkal av at 16T l. Niscava kami

akan beramal yang baik, kami akan merobah hidup kami dan membetulkan
kembali jalan kami, dan memilih apa yang disukaioleh Allah, tidak akan kami
tandingkan lagi Allah dengan yang lain. Maka kalau kamidiberikesempatan lagi

kembali ke dunia dan bertemu kami kembalidengan orang-orang yang diikut
itu. "Moko komipun akan &rlepas diri dari mereka sebagaimana mereka telah
bertews diri dari kami-" Wahai! Itu semuanya hanya penyesalan. Masakan

setelah tiba di akhirat akan dibolehkan lagi kembali kepada masa lampau.
-Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka okan amal-amal

nrereko yang memfuwa keluhan-keluhan (penyesalan) atas mereko. " Karena

siksaan yang mereka terima tidaklah ada yang di luar dari keadilan. Itulah

sebabnya rnaka penyesalan itu semua hanya bersifat keluhan. Di waktu itu
kelak tirlak dapat diperbaiki lagi. "Dan sekali-kali tidaklah mereka akankeluar
da'i neraka." (uiung ayat 167).

sebab itu masa buat memperbaiki diri bukanlah pada waktu itu, melainkan
di masa sekarang ini, sedang kesempatan masih ada.

Dan dengan ayat ini jelaslah bahwasanya pimpinan yang diikut selain dari
pimpinan Allah atau pemuka-pemuka yang menentukan pula peraturan halal
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dan haram, lain dari peraturan Allah, dan diikut pula peraturan itu menyerupai

mengikut peraturan Allah, sudahlah menjadikan pemuka itu tandingan-tan-

dingan Allah, sudahlah mempersekutukan mereka itu dengan Allah. Lantaran

itu maka mempersekutukan atau mengadakan tandingan-tandingan itu bukan-

lah semata-mata menyembah-nyembah dan memuja-muja saja. Melainkan

kalau pemimpin atau pemuka-pemuka membuat peraturan, lalu peraturan

mereka lebih diutamakan dari peraturan Allah, maka terhitunglah orang yang

mengikuti itu dalam lingkungan musyrik; mempersekutukan pemuka-pemuka

itu dengan Allah.

(168) Wahai manusia! Makanlah dari
apa yang ada di bumi ini barang
yang halal lagi baik, dan jangan

kamu ikuti langkah-langkah syai-

tan. Sesungguhnya dia bagi
kamu adalah musuh yang sangat
nyata.

(169) YanS disuruhkannya kePada
kamu hanyalah hal yang jahat

dan hal yang keii, dan supaYa

kamu katakan terhadap Allah
hal-halyang tidak kamu ketahui.

(i70) Dan apabila dikatakan kepada
mereka: Ikutlah apa Yang ditu-
runkan Allah! Mereka katakan:
Bahkan kami (hanya) mau me-

ngikut apa yang telah terbiasa
atasnya nenek-moYang kami.
Bagaimana kalau keadaan
nenek-moyang mereka itu tidak
mengerti suatu aPaPun dan tidak
mendapat petunjuk?

(171) Dan perumpamaan orang'orang
yang tidak mau percaya itu ialah
seumpama orang yang menghim-
bau kepada barang yang tidak
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mendengar kecuali panggilan
dan seruan; tuli, bisu, buta. Oleh
sebab itu tidaklah mereka ber-
akal.
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Karena Cari Makan

Setelah menerangkan bahaya ikut-ikutan, datanglah seruan Allah kepada
seluruh manusia agar mengatur makanan:

"Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi ini barang yang
halal lagi baik dan janganlah kamuikuti langkah'langkah syaitan." (pangkal

ayat 168).
Penting sekali peringatan ini dan ada hubungannya dengan ayat yang

sebelumnya. Kecurangan-kecurangan, penipuan dan mengelabui mata yang

bodoh, banyak ataupun sedikit adalah hubungannya dengan perut asal berisi.
Berapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena memper-

tahankan syahwat perut. Maka apabila manusia telah mengatur makan minum-
nya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang

di zaman moden ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada
kekasarannya. Dalam ayat ini tersebut yon g halal lagi boik. Makanan yang halal

ialah lawan dari yang haram; yang haram telah pula disebutkan dalam al-Quran,
yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk
berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian, halal dia dimakan. Tetapi
hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat

dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih,

lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik. Atau
kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipudaya halus atau paksaan atau

karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya

merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik;
yaitu harta dicuri, atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta
yang tidak baik; yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis di sana ayat-ayat,

katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari mara-

bahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga: meskipun
tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.

Supaya lebih kita ketahuibetapa besarnya pengaruh makanan halalitu bagi

rohani manusia, maka tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh

Ibnu Mardawaihi daripada lbnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang di
hadapan Nabi s.a.w., yaitu ayat: "Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa
yang di bumi ini, yang halallagibaik," maka berdirilah sahabat Rasulullah yang

terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqash. Dia memohon kepada Rasulullah supaya

beliau memohon kepada Allah agar apa saja permohonan doa yang disampai-

kannya kepada Tuhan, supaya dikabulkan oleh Tuhan. Maka berkatalah
Rasulullah s.a.w.:

( rvr)
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"Wahai So'ad! Perbaikilah makanan engkou, niscaya engkouakondijadi
kan Allah seorong yong mokbul doonya. DemiTuhon,yorg jiwoMuhammad
oda dalam tangonNya, sesungguhnya seorong loki laki yang melemp.rkan
suotu suopan yang horam ke dolam perutnya, mako tidokloh akan diterima
amalnya selama empatpuluh hari. Dan borangsiapa di antora hamba Allah
yang bertumbuh dagingnya dari hortq haram dan ribo, maka opi lebih fuik
baginya."

Artinya, lebih baik makan api daripada makan harta haram. Sebab api
dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar hangus perut
lantaran lapar daripada makan harta yang haram-

Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat supaya jangan menuruti
langkah-langkah yang digariskan oleh syaitan. Sebab syaitan adahh musuh
yang nyata bagi manusia. Kalau syaitan mengajakkansatu langkah, pastilah itu
langkah membawa ke dalam kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu-
daya, mengicuh dan asal perut berisi, tidaklah perduli dari rnana saja sumber-
nya. Syaitan akan bersedia menjadi pokrol mengajarkan bermacam jawaban
membela diri karena berbuat jahat. Keinginan syaitan ialah bahwa engkau jatuh,
jiwamu menjadi kasar, dan makanan yang masuk perutmu penambah darah
dagingmu, dari yang tidak halaldan tidak baik. Dengan demikian maka rusaklah
hidupmu.

Tentang langkah-langkah syaitan itu, menurut riwayat dari lbnu Abi Hatim
dari tafsiran Ibnu Abbas:

r@\i.W;}i1iTfi\AYY
"Apa sajapun yang menyalahi isi ol-Quron itu adolah largkah-langkoh

syaitan."

Menurut tafsiran dari lkrimah, Iangkah-langkah syaitan ialah segahrayuan
syaitan. Menurut Qatadah: "Segala maksiat yang dikerjakan, adahh itu dari
langkah-langkah yang ditunjukkan syaitan." Menurut said bin Jubair iahh
segala perbuatan buruk yang dibagus-baguskan oleh syaitan-

j
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Menurut riwayat AM bin Humaid dariIbnu Abbas: "Bahkan segala sum-
pah-sumpah yang timbul karena sedang marah, adalah termasuk langkah-

langkah syaitan juga. Kaffarah (denda) sumpah karena marah itu ialah denda

sumpah biasa." Malahan menurut lbnu Mas'ud, misalnya kita haramkan untuk
diri kita sendiri suatu makanan yang dihalalkan Allah, itupun termasuk menu-

ruti langkah-langkah syaitan. Dan menurut suatu riwayat dariAbd bin Humaid
dari Usman bin Ghayyast, bahwa dia ini bertanya kepada Jabir bin Zaid
(sahabat Nabi) tentang s€seorang yang bernazar akan menghiasi hidungnya
dengEn subang emas, maka menurut fatwa Jabir bin Zaid, nazar orang itu
adalah satu di antara langkah-langkah syaitan. Dia akan tetap dipandang
durhaka kepada Allah selama subang emas yang dipakai di hidung itu masih

dipakainya, dan dia wajib menebus (kaffarah) sumpah. Menurut Hasan al-

Bishri, orang bersumpah hendak naik haji ke Makkah dengan merangkak,
itupun termasuk menuruti langkah-langkah syaitan. Sebab dengan merangkak
tidakhh haji dapat dilaksanakan.

Maka datanglah lanjutan aYat:
-Yang dbnihkannya* kryda kamu hanyaloh hol yargiahot dan yang

kei_- Yans ;ahat ialah sesah rnacam maksiat, pelanggaran dan kedurhakaan,

Uuit rt*t rgt"" ses.ltrLt rnanusia, atau merugikan diri sendiri, apatah lagi me-

ruSit6n truUungan A[ah- YanS keji ialah segala perbuatan yang rnembawa

tepada zina- Kalau disambungkan kembali dengan suku ayat yang sebelumnya,

ialah bahwa kcba serakah kepada hartabenda, menyebabkan kesempatan yang

seluas-luasnya akan berbuat segala macam kedurhakaan; segala macam keja-

hatan, yang diakhiri dengan segala macam kemesuman hubungan lakilaki
dengan perempuan, yang menyebabkan kacaunya kehidupan dan keturunan.

Semua terrnasuk mengikuti langkah-langkah syaitan-syaitan.

Dan ujung ayat menerangfuan lagi: "Dan supoya kamu katakan terhadap
Allah hal-hal yang tidak kamu ketahui." (ujung ayat 169).

Sampai ke sanalah syaitan akan membawa larat. Asalnya ialah karena tidak
rneniaga diri dalam halmakan, dalam halsyahwat perut. Akhirnya berlarut-larut
rnenjadi kafir. Ketika telah gagal, karena tentu satu waktu akan gagal, maka
keluarlah perkataan terhadap Allah dengan tidak berketentuan, sehingga ada

yang meng3takan Allah tidak adil. Dan kalau orang telah kaya-raya karena
harta tllak halal, lalu ada orang yang memberikan nasihat, namun karena
petunjuk syaitan, dia akan berkata pula tentang Allah: "Apa Allah! Apa agama!

Mana dia Tuhan itu belum pernah aku melihatnya, aku tidak percaya bahwa Dia
ada."

Syaitan rrnsuk ke dalam segala pintu menurut tingkat orang yang di-

rnasuki- Dan kebanyakannya ialah karena mencari makanan pengisi perut.

Palins akhir syaitan berusaha supaya orang mengatakan terhadap Allah apa
yang tidak mereka ketahui- Kalau orang yang dia sesatkan sampai tidak
rrengpkui lagi adanya Allah, karena telah mabuk dengan maksiat maka syaitan-

* Yakni yang disuruhkan oleh syaitan.
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pun dapat menyelundup ke dalam suasana keagamaan, sehingga lama-kelama I
an orang berani menambah agama, mengatakan peraturan Allah padahal I
bukan dari Allah. Mengatakan agama, padahal bukan agama. Lama-lama I
orangpun telah merasa itulah dia agama. Asalnya soal makanan juga. I

Satu misal; baru saja seorang mati, orang di dalam rumah keluarganya telah I

repot. Bukan repot hendak segera menguburkan simati, tetapi berbelanja ke I

pasar, membeli sayur-mayur, membeli lada garam, mencarikambingyangagak i
besar, bahkan kadang-kadang lembu atau kerbau untuk makan besar. Kata i
guru yang ada di kampung itu wajiblah simati itu sebelum diangkat ke kubur 

I

didoakan terlebih dahulu, agar selamat dia berpulang ke akhirat. Untuk berdoa i

mereka itu makan besarl Kadang-kadang makan besar sebelum berangkat, I

atau makan besar pulang dari kubur.
Apakah ini dari agama?
Terang-terang Hadis menerangkan bahwa perbuatan ini adalah haram,

sama dengan meratap. Tetapi kalau di kampung itu juga ada orang kematian
tidak mengadakan jomuan makan besor itu dituduhlah dia menyalahi per-
aturan agama. Dikatakan bahwa orang yang telah matiitu tidak diselamatkan,
sebagai mati anjing saja.

Kemudian tidaklah putus makan-makan itu dihariketiga, keempat, kelima,
keenam, ketujuh, hari memarit (menembok) kubur, hari keempatpuluh setelah
matinya, hari keseratus dan penutup hari yang keseribu.

Dan ketika jenazah masih terbujur tadi juga, seketika orang di dekat
jenazah orang memperkatakan beberapa tahun si mati meninggalkan shalat.
Shalat yang dia tinggalkan selama hidup itu bisa dibayar lidyohnya kepada
"pengurus-pengurus agama" yang hadir ketika itu. Kadang-kadang terjadi
tawar-menawar.

Sejak bila mereka menerima perwakilan Allah buat menerima beras yang
dinamai lidvah itu? Padahal tidaklah masuk akal bahwa shalat sebagai tiang
aqama dapat dibayar dengan beras, dengan tawar-menawar. Bukan saia tidak
masuk akal, tetapi tidak ada samasekali dalam syara'. Demikian pintarnya
syaitan, sehingga kalau ada orang yang berani menegur, mereka yang menegur
itulah yang akan dituduh koum mudo yang mengobah-obah agama dan mem-
bongkar-bongkar masalah khilafiyah.

Belum cukup hingga itu saja; seketika jenazah itu telah diantarkan ber-
sama-sama ke kubur, orang membaca salawat atau bacaan-bacaan yang lain,
dengan suara keras mengiringijenazah itu, di hadapan terbanglah payung, di
samping itu ada pula pedupaan yang asap kemenyan menjulang ke langit.
Padahal semuanya itu bukan agama. Tetapi siapa yang menegur akan disalah-
kan mengubah-ngubah agama.

Belum cukup hingga itu saja, sesampaidi kubur terjadilah apa yang dinamai
folgfn mayat. Tentang talqinitu sendiri memang ada khilafiyahnya. Tetapi di
beberapa tempat telah membawa bahaya besar jika hal itu dibuka-buka. Sebab
ada orang yang mengharapkan makan dan pakaian dari talqin itu. Di dekat
kuburan setelah kubur itu ditimbun dibentangkanlah kasur kecil, beralaskan
tikar indah. Di situ duduk tukang membaca talqin dan membacakannya dengan
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suara yang merdu: Disediakan pula satu cerek yang mahaluntuk penyiram

kubur kefiknya, dan disediakan pula sehelaikain sarung untuk dipakaitukang
talqin seketika membacakannya. Sehabis upacara talqin itu semua barang tadi

adalah untuk si pembaca talqin. Dan atas rayuan syaitan orang berkeras

mengatakan bahwa itu adalah agama. Siapa yang tidak mengatakan dari agama,

dia akan dituduh memecah persatuan!

Bukan itu saja. Bahkan pada kubur-kubur orang yang dianggap keramat,

kubur ulama atau kuburan keturunan Saiyid yang tertentu diadakan houl sekali

setahun; makan besar di sana sambil membaca berbagaibacaan. Rakyat yang

awam dikerahkan menyediakan makanan, bergotong'royong menyediakan

segala perbekalan. Kalau kita katakan ini bukanlah agama, ini adalah me'

nu-buh-nu*bah dan mengatakan atas Allah barang yang tidak diketahui, maka

kitalah yang akan dituduh merusak agama.

Bukan itu saja, malahan ada orang yang digajikan buat membaca Surat

Yasin di satu kubur tiap-tiap pagi hari Jum'at. Kalau kita katakan bahwa ini

bukan agama, akan mendapatlah kita tuduhan merusak agama.

Inilah beberapa contoh kita kemukakan bahwa penambahan terhadap

agama, yang kadang-kadang dimasukkan oleh syaitan kerapkali rapat hubung-

annya dengan sool mokon!
Penulis"Tafsir"ini pernah berpengalaman; pada satu kota besar di Indo-

nesia ini meninggal dunia seorang sahabat penulis. Maka pergilah saya ta'ziah

dan akan mengiringkan jenazah bersama-sama ke kuburan. Ketika akan

menyembahyangkan mayat, sayapun segera mengambil wudhu' hendak turut

menyembahyangkan. Tiba-tiba tangan saya ditarik oleh seorang teman seraya

katanya: "saudara tak usah ikut menyembahyangkan. Karena sudah disedia-

kan orang-orang yang akan menyembahyangkan."
Kemudian fahamlah saya bahwa teman itu memandang fidok loyok saya

turut menyembahyangkan. Sebab sudah teradat bahwa yang menyembah-

yangkan itu kelak akan diberi sedekah kain, uang, beras dan lain-lain.- 
Hal-halyang diterangkan diatas adalah nasib dariorang yang telah mem-

perturutkan langkah-langkah syaitan yang asalnya daripada makanan, sehingga

agamapun telah dikorupsikan.
Tetapi ada lagi orang yang telah dipengaruhi syaitan dalam lain bentuk,

yaitu dirayu syaitan supaya tetap memegang pendirian yang salah. lniterdapat
pada lanjutan ayat:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: lkutlah apa yang diturunkan
Allah." (pangkal ayat 170). Yaitu supaya kamu tujukan hidupmu kepada satu

tujuan saja, yaitu taat dan patuh kepada Allah, mengerjakan apa yang di'
perintahkan dan menghentikan apa yang dilarang. Janganlah kamu mengikuti

iangkah-langkah syaitan. Janganlah kamu mencari tandingan-tandingan yang

lain lagi bagiAllah. Janganlah kamu katakan terhadap Allah hal'halyang kamu

tidak tahu.
Tetapi apa jawaban mereka terhadap ajakan yang demikian? Karena

perdayaan syaitan juga: "Mereka berkata: Bahkan kami (hanya) mau me'
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ngikut aW yang telah terbiasa atasnya nenek-moyang kami." Benar ataupun
salah, adalah nenek-moyang kami. Kami akan mempertahankan pusaka me-
reka, yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Jawab begini
menunjukkan bahwa fikiran tidak berjalan beres lagi, atau berkeras memper-
tahankan adat lama pusaka usang. Bukan akal lagi yang berkuasa, melainkan
hawanafsu. Maka timbul pertanyaan Tuhan, untuk dibalikkan kepada mereka:
"Bagaimanakah kolau keadaan nenek-moyang mereka itu tidak mengerti
suatu apa dan tidak mendapat petunjuk?" (ujung ayat 170).

Lantaran nenek-moyang tidak mengerti suatu apa, maka pusaka yang
mereka tinggalkanpun tidak berarti suatu apa. Fikiran yang sihat dan akalyang
masih tetap berjalan, niscaya pasti akan meninjau kembali pusaka nenek-
moyang itu. Mana yang buruk atau ditolak oleh akal. Barulah berhenti pe-
nolakan itu kalau akal telah diberhentikan bekerja: Artinya kalau sianak-cucu
itu membodoh. Kalau akal itu bekerja, niscaya dia akan bertanya: "Mengapa
nenek-moyang ini menyembah berhala patung-patung dari kayu dan batu?
Adakah benar-benar dapat berhala itu menolong? Padahal dialah yang dijagai,
bukan dia yang menjaga. Dialah yang diperbuat oleh manusia, bukan dia yang
membuat manusia. Dan akalpun akan berfikir apakah sikap nenek-moyang
yang seperti ini atas petunjuk dari Tuhan? Mungkinkah Tuhan akan me-
ngajarkan.ialan yang sesat kepada mereka?

Anak-cucu yang hanya turut-turutan bertahan pada pusaka nenek-moyang
yang salah. Sebab itu merekapun menjadi serba-salah, apatah lagi tidak pula
suka tunduk kepada kebenaran. Karena pengaruh syaitan telah masuk. Me-
reka menjadi membeku dan membatu:

"Don perumpamaan orang-orong yong tidak mau percaya itu ialoh se-
umpama orang yang menghimbau kepada barang yang tidak mendengar."*
(pangkal ayat 171).

Meskipun ada nafas dalam diri mereka, meskipun mereka hidup, tetapi
karena alat penerima tidak ada di dalam, segala seruan tidak mendapat
sambutan: "kecuali pangilan don seruon".Artinya, paraulah suara memanggil,
koyaklah mulut menghimbau, tidaklah akan mereka perdulikan.
Sebab mereka telah "tuli, bisu, buto. " Mereka menjadi tuli walaupun telinga
mendengar, dan bisu walaupun mulut bisa bercakap, dan buta walaupun mata
mereka bisa melihat. Mereka menjadi tuli, bisu dan buta, karena jiwa merekalah
yang sebenarnya tuli, bisu dan buta; kelam yang di dalam; "Oleh sebab itu
tidaklah mereka berakal." (ujung ayat 171).

Dimisalkan di sini laksana orang yang menghimbau, ialah bila gembala
mengembalakan binatang-binatang ternaknya. Kerja binatang-binatang itu ha-
nya makan, memamah biak. Sedang memakan rumput mulutnya mengunyah,
walaupun tidak sedang memakan rumput, namun mulutnya mengunyah juga.
Walaupun dia dihalau ke mana saja, tidaklah dia perduli. Yang penting baginya
ialah mengunyah. Mudharat atau manfaat tidak ada dalam perhitungan mereka,

* Yakni: Binatang
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sebab mereka telah terbiasa digembala orang. Walaupun sudah datangwaktu
buat meninggalkan tempat itu, mereka tidak akan berganjak kalau tidak
dihalau. Maka orang-orang yang menjadi pak Turut, atau yang disebut Muqolli.d

samalah dengan binatang dipadang pengembalaan itu. Tidak ada kegiatan dari
diri mereka sendiri. Tidak ada yang diharapkan daripada pendengaran, atau

suara atau penglihatan mereka. Matanya tidak bersinar selain dari sinar ke'
bodohan, sinar yang kosong dari isi. Ingatlah lembu yang telah dihalau ke
p€mbantaian akan dipotong. Walaupun telah bergelimpangan bangkai teman-

nya karena disembelih, namun yang masih tinggal sepak-menyepak dan tan'
duk-menanduk juga sesama mereka. Karena tidak mereka ketahui bahwa yang

mereka hadapiadalah penyembelih mereka juga. Mereka tidak sempat berfikir
bahwa giliran akan tiba juga pada mereka.

Apabila diperhatikan susunan ayat, dapatlah kita maklumi bahwa ke'
hendak Tuhan hendaklah kita beragama dengan mempergunakan akalsendiri.
Sejak dari memikirkan alam, semua langit dan bumi, peredaran siang dan

malam, kapal berlayar di lautan membawa yang manfaat bagi manusia, dan

seterusnya sebagai yang tersebut dalam ayat 164 di atas; kita selalu disuruh
mempergunakan akal. Dengan demikian daerah akal diperluas dan dia dilatih
berfikir yang mendalam. Kemudian tentang memilih pendirian hidup, hendak-

lah diteruskan penggunaan fikiran itu. Bukanlah setiap yang didengar atau

diterima dari nenek-moyang langsung dilulur saja. Orang yang telah sans;up
berfikir tentang alam, janganlah sampai menjadi pak Turut dalam soal-soal

kepercayaan dan pendirian.
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(172) Wahai orang-orang yang ber-
iman! Makanlah daripada yang
baik-baik apa yang telah Kami
karuniakan kepada kamu, dan
bersyukurlah kepada Allah, jika-
lau memang hanya kepadaNya
kamu menyembah.

bangkai dan darah dan daging
babi dan apa yang disembelih
untuk yang selain Allah. Tetapi
barangsiapa yang terpaksa, bu-
kan melanggar dan bukan me'
lampaui batas, maka tidaklah ada
dosa atasnya. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Pengampun
lagiMaha Penyayang.
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(174) Sesungguhnya orang-orang yang
menyembunyikan apa yang di-
turunkan Allah dari Kitab, dan
mereka jual dia dengan harga
yang sedikit, itulah mereka yang
tidak ada yang dimakannya da-
lam perutnya selain dari api ne-
raka. Dan tidaklah akan ber-
cakap Allah dengan mereka di
hari kiamat, dan tidaklah Dia
akan membersihkan mereka,
dan untuk mereka adalah azab
yang pedih.

(175) Itulah orang-orang yang telah
membeli kesesatan dengan pe-
tunjuk, dan azab dengan am-
punan. Alangkah sabarnya me-
reka atas neraka.

(176) YanS demikian ialah karena se-
sungguhnya Allah telah me.
nurunkan Kitab dengan ke-
benaran. Dan sesungguhnya
yang masih berselisih dari hal
kitab itu adalah di dalam pecah-
belah yang jauh.
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Sool Makanan
Kalau telah ada seruan kepada seluruh manusia agar memakan makanan

yang halal dan baik, niscaya kepada kaum yang beriman perintah ini lebih
ditekankan lagi. Karena sebagai telah dijelaskan dahulu makanan sangatlah
berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan menentukan juga kepada
kehalusan 'atau kekasaran budi seseorang. oleh sebab itu datanglah ayat:

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah doripada yang baik-baik
opa yang telah Kami karuniakan kepada komu. " (pangkal ayat 172). Makanan
yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh Tuhan asal kamu suka meng-
usahakannya. Buah-buahan lengkap tumbuh, binatang-binatang ternakpun
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demikian pula. Asal kamu berusaha mencari dan memilih mana yang baik-baik

itu, pastilah kamu tidak akan kekurangan makanan. "Don bersyukurlah ke-

podo Altoh." Karena segala sesuatunya telah lengkap Dia sediakan bual kamu.

bun -"nurut penyelidikan ahli-ahli gizi, berbagai makanan itu mengandung

beberapa macam vitamin zat putih telur, zat besi, zat asam, kalori dan hormon

dan sebagainya, yang semuanya itu akan memperkuat tubuh manusia' Sebab

itu bersyukurlah kepada Allah, 'Jikolou memang hanya kepadaNya kamu

menyembah." (ujung aYat 1721.

M"-u.,g sudahlah patut kita mengerti, bahwa tidak ada selain Allah yang

telah menyediakan makanan yang baik itu buat kita. Dan terasalah dalam ayat

ini bahwasanya kita boleh makan asal yang baik. Dan kita makan dengan

bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kita makan. Sebab itu

memang hanya kepadaNya kita menyembah. Makannya orang yang beriman

bukanlah semata-mata soal perut berisi. Tetapi makan buat menguatkan

badan, yang dengan badan kuat dan sihat itu, fikiranpun terbuka dan syukur

kepada Tuhan bertambah mendalam.
Dan dengan ayat inipun nyata bahwa soal makanan dalam Islam tidaklah

dilarang-larang. Dalam agama zaman dahulu ataupun sampai sekarang dengan

pimpinin ketua-ketua agama kadang-kadang peribadatan kepada Tuhan di-

iangkut-sangkutkan dengan berbagai pantang makanan. Mesti memperbanyak

lapal, menghentikan makan ini dan makan itu. Melarang makan daging dan

sebagainya. Dengan maksud agar tubuh menjadi lemah. Dengan kelemahan

tubuh, kata mereka, jiwa akan mendapat kekuatannya. Kadang-kadang bukan

saja daging, malahan segala yang bernyawa tidak boleh dibunuh apa lagi

dimakan dagingnya. Kalau demikian halnya niscaya kegiatan buat hidup men-

jadi kendur, karena hanya mementingkan rohani, lalu jasmani tempat berdiam-

nya rohani itu menjadi lemah. Maka di dalam peraturan yang dituntunkan

klpada orang yang beriman ini disuruh memakan makanan yang baik baik,

yang sesuai untuk menyihatkan jiwa dan badan. Dengan makanan yang teratur

dan tidak banyak pantang dan larangan itu dapatlah lebih bersyukur me-

nyembah kepada Tuhan. sehingga Nabi s.a.w. mengajarkan memulai makan

dengan membaca Bismillah dan sehabis makan mensyukurinya dengan

ucapan:
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,.segolo pujian untuk Allah yang telah memberikan makon dan minum dan

menjadikan daku salah seorang yang berserah diri kepodaNya."

Tentu ada juga yang dilarang, yaitu makanan yang tidak termasuk baik.

Sebab makanan yang tidak baik akan merusakkan kesihatan dan merusakkan
juga bagi budi. Orang yang beriman tentu makanannya teratur. Sebab itu pula

ayat selanjutnya diterangkanlah makanan yang tidak baik itu.

'i),3\;:{*;AWJ
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Menurut penafsiran daripada Said bin Jubair, yang dimaksud dengan I

sabda, Tuhan: "Makanlah yang baik-baik apa yang Kami rezekikan kepada t
kamu," ialah dari yang halal. Menurut riwayat lbnu Jarir dariad Dhahhak. ialah t
rezeki yang halal. Menurut penafsiran dari Umar bin Abdul Aziz, yang di- |
maksud oleh ayat ini ialah segala macam usaha yang halal, bukan semata-mata t
makanan saja. I

Sebab segala usaha pada hakikatnya ialah mencari makan. t
Tersebut dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh lmam Ahmad dan t-u;;;' 

:il.-;; ffi ;;, 1,6,;;3 j: u I
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nya Tuhan Allah itu odaloh baik, dqn Diopun tidok mqu menerimo kecuali I
yang boik pula. Dan sesungguhnyo Tuhan Alloh memerintahkan kaum Mu,. t
minin sebagaimano Diq memerintah kepada Rasul-rosul jua. Maka bersabdo- I
lahruhon: wohai sekalionRosu/, mqkanlohdoriyangba,ik-baikd.,namolkon I
lah yang shalih, sesungguhnya Aku otas yang komu amalkon odqrah me. I
ngetahui." (al-Mu'min: 51). Don sobdo Tuhan pula: Wahai orang-orang yang t
beriman makanlah olehmu daripada yang boik.boik opa yong tetai kaii I
rezekikan kepada kamu." Kemudian itu Rasululloh mengingatkan dari har I
seorang lakilaki yang telah musofir berlarot-laraf, kusuf-mosoi badannva. I
selalu menadahkan tangannya ke langit (menyeru): Ya Tuhan, yo Tuhonkui I
Padahal yang dimokannyamakananyongharam,yangdiminumiyaminuman I

iur!:!::,'::::::::: 
":::::::::: I

tadi. sampai Rasulullah berpesan kepadasa'adbin Abu waqas, kalau dia ingin I
doanya makbul di sisi Tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan I
sampaitermakan yang haram. Bahkan beberapa orang ulama ahlikerohanian 

I
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mengatakan, berkat pengalaman mereka, bahwasanya makanan itupun ber-

pengaruh kepada mimpi. Untuk menghindarkan mimpi-mimpi yang buruk, dan

supaya beroleh mimpi yang benar (Ru'yatun Shadiqatun), hendaklah iasa
makanan. Perut yang penuh dengan makanan haram, akan mempengaruhijiwa

dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi yang buruk. Dan Hadis inipun

memberi petunjuk kepada kita untuk menyelidiki sendiri kalau banyak doa kita

tidak mustajab di sisi Tuhan. Periksalah di mana salah kita, akan pekerjaan kita,

adakah kita berusaha di dalam hidup ini hanya sekedar perut akan berisi'

Bagaimana orang yang kotor batinnya akan dapat bersih doanya?

Perhatikanlah hal ini. Mula-mula pada ayat yang di atas tadi, kita bertemu

seruan Tuhan kepada seluruh manusia,baik yang memeluk Islam atau bukan,

supaya memakan rezeki yanghalal dan yang baik. Karena kelancangan berbuat

dusta dan kecurangan, lain tidak adalah karena perintah perut! Setelah itu
dijadikan seruan utama kepada orang-orang yang beriman sendiri, agar iman

mereka terpelihara. Kemudian bukan saja kepada orang yang beriman, bahkan

kepada Rasul-rasul Utusan Tuhan, diserukan pula supaya mereka makan dari
yang halal. Karena dengan makan dari harta yang halal itu, akan sucilah hati dan

dapatlah mengamalkan amal yang saleh.

Makanon Yang Haram
Kemudian daripada itu datanglah ayat yang selanjutnya menerangkanapa-

apa makanan yang haram, yang tidak ada lagi selisih padanya

"sesungguh nya tidak ada yang Dia haramkan atas kamu, selainbangkai,

dar ah, daging bab i dan apa y ang disemb elih u nt uk y ang s el ain Allah. " ( pangkal

ayat 173).
Bangkai ialah sekalian binatang bernyawa yang mati karena tidak di-

sembelih. Entah mati karena terjatuh, entah mati karena terjepit, entah mati

karena berlaga, atau mati karena sakit. Doroh ialah sekalian macam darah,

walaupun darah binatang yang mati karena disembelih. Daging bobi, sudahlah

sama kita maklumi, yaitu seluruh yang dapat dimakan daripada tubuh babi, baik

dagingnya atau lemaknya, ataupun tulangnya yang dicencang bersama daging-

nya. Baikpun babi liar (celeng), ataupun daging babi yang jinak dipelihara.

Menurut keterangan ahli tafsir al-Qurthubi, adalah ijma' (sefaham) di antara

ulama bahwa seluruh babi haram, kecuali bulunya. Sebab bulu itu tidaklah

dimakan orang.
Akal murnipun dapatlah menerima bahwa bangkaimemang kejidan jijik.

Sekarang datang agama memberitahukan bahwa dia tidak baik dimakan.

Tentang bangkai binatang, memang ahli-ahli kesihatan sangat menyuruh kita

hati-hati tentangnya. Sebab penyakit yang membawanya mati mungkin me-

nular. Meminum darah atau memakan darah yang telah dibekukan, digulai atau

digoreng adalah kebiasaan orang yang belum maju dalam cara makan; masih
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seperti manusia yang hidup di gua batu di zaman purba. Daging babipun
patutlah juga diharamkan bila mengingat bahwa di antara segala binatang,
babilah yang paling kotor dan najis, sehingga bekas dari makanan kotor itulah
yang mempergemuk badannya, dan tidaklah patut jika badan kita sendiri
dipergemuk pula dengan itu. Di dalam badan babi itulah bisa berjangkit cacing
pita yang terkenal. Dan menurut keterangan ahli, daging babipun menyebab-
kan meningkatnya syahwat, yang akan menyusahkan pengendalian diri. Ada-
pun larangan terhadap binatang-binatang yang disembelih untuk berhala, atau
atas nama berhala, atau untuk pujaan bagi berhala, dilarang, adalah semata-
mata menjaga kemurnian Tauhid. sebab itu maka sifatnya semata-mata ke-
agamaan.

Pernah seorang pemuda zaman moden bertanya kepada penulis, mengapa
daging babi diharamkan, padahal daging babi itu enak sekali. Ada orang
berfatwa, kata pemuda itu, daging babi diharamkan karena dia terlalu suka
makan yang kotor dan makan najis manusia. Dia berkata: "Ayampun suka
makan najis manusia. Mengapa ayam tidak diharamkan? Ikan dalam tebatpun
dibesarkan dengan najis manusia, mengapa ikan tidak diharamkan?" Demikian
dia bertanya: Dan katanya pula: "Kata orang babi diharamkan oleh Islam sebab
di tubuhnya ada semacam cacing, yang baru bisa mati setelah dimasak daging
itu sekian derajat panasnya, sepuluh kali lipat dari panas biasa. Bagaimana
kalau kita masak dia dengan panas yang demikian? Niscaya sudah masak
dagingnya dan sudah mati cacingnya, maka hilanglah sebab haramnya."

Kepada redaksi Gema Islom di Jakarta pernah datang pertanyaan, apa
sebab Nabi Muhammad mengharamkan daging babi, sebab daging babi itu
terlalu enak? Apa benarkah Nabi Muhammad itu suka sekalimemakan daging
babi, sehingga kalau bertemu sahabat-sahabatnya, beliau selalu minta disajikan
daging babi? Dan pada satu ketika beliau minta diberi daging babi, orang tidak

. mau menyediakan, lalu beliau marah, sampai beliau haramkan? Karena demi-
kian menurut keterangan seorang guru SMP di tempat kami dan guru itu
memeluk agama Kristen!

sebenarnya kalau pangkalan berfikir kita masih di atas iman, kalau Allah
telah menentukan bahwa daging babi haram dimakan, kitapun menerimanya
dengan penuh kepercayaan, dan tidak akan mencari lagi sebab-sebab dia
diharamkan. Jika kita mencari sebab-sebab dia diharamkan bukanlah karena
hendak merubah hukum yang telah nyata, tetapi untuk menguatkan hukum
tadi. Kaum Adventist, salah satu sekte Kristenpun berpendirian bahwa daging
babi haram dimakan, persis sebagai faham orang Islam. Merekapun me-
ngemukakan hanya dalil-dalil kesihatan yang mereka tulis dalam sebuah buku
propaganda agama mereka yang bernama Buku Kesihatan.

Adapun keterangan guru SMP yang dinyatakan orang kepada redaksi
Gema /slom itu adalah suatu propaganda agama yang sangat murah dan
curang, yang tidak ada dasarnya samasekali. Memang dalam mempropaganda-
kan agama mereka, kerapkali mereka tidak berkeberatan memakai juga kata-
kata yang bohong. Padahal kalau kita hendak bersikap jujur, orang harus
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mengakui bahwa kotor dan kejinya daging babi itu telah dijelaskan sejak Nabi
Musa a.s. Sebab itu maka orang Yahudipun mengharamkan daging babi.

Di dalam Perjanjian Lama "Kitab Imamat Orang Levi", Fasal 11, ayat 7-8
ada tertulis demikian:

"Dan lagi babi, karena sesungguhnya kukunya terbelah dua, iaitu bersi-
ratan kukunya, tetapi tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu (7).

"Janganlah kamu makan daripada dagingnya dan jangan pula kamu men-
jamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu." (8).

Maka orang Kristen sekte Adventist yang ingin kembalikepadaaslihukum
Taurat tentang peraturan makanan memegang teguhlah akan peraturan ini.

Dan Nabi Isa Almasih a.s. menegaskan bahwa satu noktahpun daripada
hukum Taurat tidak hendak beliau robah. (Matius Fasal 5; ayat 18).

Tentang kekejian babi berkali-kali Nabi Isa Almasih mengambilnya jadi
perumpamaan, malahan dua orang yang dirasuk syaitan di Gadara, syaitan-
syaitan yang merasuknya itu telah diusir oleh Nabi Isa daridalam tubuh orang
itu dan disuruh masuk ke dalam tubuh babi, dan setelah syaitan-syaitan itu
masuk ke dalam tubuh babi itu, berlompatanlah babi itu dari tempat curam
masuk ke dalam tasik dan habis mati semua di sana.*

b"ngun demikian payahlah untuk mencaritafsir yang lain, bahwa Nabilsa
atau ajaran agama beliau yang aslimembolehkan makan babiyang kejiitu. Yaitu
babi tempat menghalau syaitan itu. Dengan ini pula teranglah tidak jujurnya
mereka yang mengatakan bahwa hanya Islam yang mengharamkan daging
babi. Cuma babi masih dimakan oleh orang Kristen setelah agama ini dipeluk
oleh orang Romawi, karena memang banyak hukum Taurat yang didinginkon
saja oleh pembawanya ke Romawi, sebab orang Romawi memang tidak suka
menjalankannya, di antaranya bersunat.

"Tetapi barangsiapa yang terpakso bukon melanggar dan bukan me-
lampauibatas, maka tidak ada doso atasnya."Terpaksa karena tidak ada lagi
makanan yang lain, sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian,
pada waktu itu diadakanlah rukhshoh yaitu keizinan memakan yang terlarang
itu. Yaitu semata-mata karena mempertahankan nyawa. Malahan kalau tidak
dimakan sehingga membawa kematian karena lapar, dihukumlah oleh agama
sebagai orang yang menyia-nyiakan nyawa. Dan lagi tidak melampaui batas.
Artinya kalau sudah hilang lapar segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi.
"Sesungguhnya Alloh adalah Maha Pengampun" atas orang yang terpaksa
karena itu lalu memakannya, dan "MahaPenyoyong."(ujungayat 173). Karena
sayang kepada hambaNya tidak suka Allah, hambaNya itu mati kelaparan
padahaljalan buat mempertahankan hidup masih ada.

Di sini kita mendapat pedoman bahwasanya sekeras-keras hukum, namun
pengecualian mesti ada. Tidak suatu diri diberati memikul beban yang tidak
kuat jiwanya memikulnya. Dan menjadi haram pulalah hukumnya menjatuh-
kan diri ke dalam kebinasaan. Bahkan wajiblah mempertahankan hidup dengan

* Bacalah Matius Fasal 8, ayat 30 sampai 32; Lukas, Fasal 8, ayat 32-33; Markus, Fasal5,
ayat 1l sampai 14.
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segenap usaha. Itulah sebabnya maka diadakant' azimahyaitu kekuatan wibawa
hukum, tetapi di samping itu diadakan pula rukhshoh, pengecualian atau
dispensasi.

Adapun bagaimana batas-batas di antara azimah dan rukhshah, apabila
masanya diperbolehkan rukhshah, meskipun banyak juga menjadi pembicara-
an di kalangan ulama Fiqh, oleh karena sejak beberapa ayat yang sebelumnya
kita sudah dididik mempergunakan akal, dan memperhalus perasaan dengan
mengingat bahwa Allah Pengampun dan Penyayang, terserahlah kepada diri
kita, iman di mana batas-batasnya itu. Sebab yang dipanggildi sini nyatahh
orang yang beriman! Niscaya orang yang beriman itu halus perasaannya dan
dapat merasakan mana yang diredhai Tuhan dan mana yang dicelaNya.

M eny embuny ikon K ebenar on

"Sesungguh nya orang-orong yang menyembunyikan apa yang difurunkan
Allah dari Kitab, dan mereka jual dia dengan harga yang sedikit, itulah mereka
yang tidok ada yang dimakannya di dalam perutnya seloin dari api neraka-"
(pangkal ayat 174). Kalau dari hal makanan yang halal dan yang baik telah
dianiurkan kepada seluruh manusia dan makanan yang baik-baik telah disuruh
makan kepada orang-orang beriman, dan supaya mereka iringi dengan syukur
kepada Allah, maka dalam ayat ini diperingatkan lagi satu macam penghasilan
yang akan dimakan yang terlalu jahat. Yaitu sengaja menyembunyikan kebena-
ran Kitab atau memutar-mutar artinya kepada yang lain karenamengharapkan
harga yang sedikit. Maka harga usaha mereka memutar-mutar isi Kitab yang
boleh dikatakan telah menjadi mata pencarian untuk makan baginya, adalah
sebagai menyalakan api neraka dalam perutnya.

Meskipun Asbobun Nuzul niscaya pendeta-pendeta Yahudi di Madinah
yang sengaja memutar arti ayat Kitab, yaitu Taurat, yang mencoba menyem-
bunyikan isiTaurat karena isi itu menjelaskan kenabian NabiMuhammad s.a.w.
namun kita berpeganglah kepada pokok pendirian ulama Ushul Fiqh yang
terkenal:

7;At ".",:y I 6t r*,iJt:;i
"Yangmenjadi perhatian adalah umum tujuan kata, bukankhusus sebob

terjadinya."

Dalam segala agama dan segala masa, ada saja orang yang amat pintar,
sampai dapat disebut sarjana dalam hukum-hukum agama- Tetapi karena
ilmunya itu tidak diikat oleh iman, mudah saja baginya memutar-mutar atau
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rrenyembunyikan maksud ayat atau suruhan atau larangan untuk menenggang

kenrauan orang yang diseganinya atau untuk memperkuat pengaruh.

lmam Ghazali banyak sekali menyebut tentang ulama-ulama yang datang

mengambil muka kepada orang-orang yang berkuasa, dan mudah sajalah

baginya kelak menyembunyikan hukum yang sebenarnya karena mencari
kedudukan atau karena takut. Untuk itu mereka dibayar. Kadang-kadang

densan diberi gehr yang indah-indah bunyinya, ataupun pangkat, ataupun ke-

besartrn, ataupun uang emas berpundi-pundi. Maka terpujilah dia oleh orang-

orang l,ang berkuasa, dikatakan ularna png pandai menyesuaikan diri, yang

rnaiu fikirannya, yang tidak terikat oleh suatu ketentuan dan sebagainya. Dia-

pun bsenangrhatihh, padahal agamanya telah terjual.
Khabamya konon adalah orang menegur ulama yang demikian dalam

srratu negeri. Lalu dengan enaknya dia menjawab: "Di dalam al-Quran hanya

tersebut larangan menjual dengan harga yang sedikit. Kalau telah dijualdengan
harga yang banyak, tentu tidak terlarang lagi." Alangkah besar pengaruh

syaitan atas dirinya, sehingga sampai hati dia berbicara demikian. Padahal

berapapun terjual agarna itu, selama masih di dunia ini iuga, tetaplah sedikit
harga itu. Sebab segala macamyangbernama benda, walaupun bumi seisinya,

tidakhh dapat mengganti kerugian iman yang telah kosong dari dalam hati. Isi

perut orang yang menyembunyikan kebenaran itu ialah api neraka yang akan
membakar dirinya sendiri. Kalau dalam hati sanubarinya masih ada sisa-sisa

iman, dia akan menyesal tens-mmerus karena keiahatan perbuatannya- Dan

kalau perasaan itu sudah tidak ada lagi karena memang telah digantinya dengan

kebendaan emas perak atau pangkat, namanya telah pupus dari daftar hamba

Allah y"ang setia memegang amanat. Dengan tidak disadarinya dia telah jauh

dari saris yang ditempuh oleh Rasul dan orang-orang ikhlas.

sesala harga yang diambil untuk menjual kebenaran adalah sedikit, walau-
pun tertimbun emas sebesar gunung. Sebab ada sesuatu yang hilang dan tidak

dapat diganti lagi. Itu sebabnya maka setiap penjual kebenaran payah menen-

tang rnata orang yang bersikap jujur. Kegagahan sikapnya hanya untuk me-

nyembunyikan kelemahan batinnya. Meskipun penjual kebenaran kelihatan

seffrng hidupnya, berumah rancak, bermobil bagus, dipuja-puja, walaupun
sampai rnatinya dia dalam keadaan yang demikian, masih itu sedikit dan sangat
pendek. Sebab dia kehilangan suatu kekayaan yang tidak tepermanai, yaitu

kebahagiaan dan ketenteraman jiwa dan nikmat akhirat. Berapalah lama dunia
dibanding dengan akhirat? Berapalah banyaknya harga di dunia jika akhirnya
hanya tiga lapis kafan?

'Dan tidaklah akan bercakap Allah dengan mereka di hari kiamat, dan
Morklah Dia akan membersihkan mereka, dan untuk mereka adalah azab
yong pedih." (ujung ayat 174).

Hidupdi dunia hanya sebentar dengan keuntungan yang hanya sedikit. Hari
akhirat rnesti datang. Senrasa di dunia, karena ingin "dipandang orang,"

kebernran telah disembunyikan. Maut datang, akhirat menanti. Maka Tuhan

Allah "tllak rnemandang" kepada mereka, sebagai ungkapan bahasa "tidak
dipandans sebehh rnata." Apalagi harga diri kalau Allah tidak berkenan me-

fi9
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mandang? sedangkan di dunia ini saja di mana-mana orang menonjolkan diri
agar dapat dipandang oleh orang yang disegani. Merasa sangat hiba hatijika
beliau tidak berkenan memandang. sedangkan ketika bersalJm dengan orang
besar-besar, kecil rasanya diri kalau sedang bersalam itu beliau melihat kJ
tempat lain; bagaimana kalau di akhirat Tuhan tidak mau memandang? Belum
masuk neraka sudah mendapat hukum yang getir. "Dan tidakloh bia akan
membersihkan mereko," dengan memberikan ampunan. Sebagai di dunia
inipun dapat dirasakan; seorang yangdituduh melakukan kesalahan, kemudian
ternyata bahwa kesalahannya tidak terang. Dia tidak dihadapkan ke muka
pengadilan. Ketika dia dibebaskan dari tuntutan karena tidai< bersalah itu,
namanya dibersihkan darisegala tuduhan. Dia direhabilitasi. pembersihan yang
demikian tidak akan berlaku diakhirat terhadap sipenjualatau sipenyembunyf
kan kebenaran. 'Don untukmerekoodalah ozabyongpedih. "(ujung ayat 174).

Sebab kesalahannya amat besar, ialah:
"ltulah orang-orang yang teloh membeli kesesoton dengan petunjuk.

(pangkal avat 175). Selama inidia hidup dalam petunjuk; yang halal tetap halal,
yang haram tetap haram, lalu syaitan memperdayakannyi; "kalau engkau
lurus-lurus saja, hidupmu itu tidak akan berubahl-Lihatr;h orang lai; ;;;;pendai menyesuaikan diri, hidupnya sudah senang sekarang." Lantiran perdal
yaan demikian berusahalah dia memutar balik kebenaran. Maksudnya berhasil,
hidup duniawinya senang, tetapi telah memilih jalan kesesatan. padahal dahulu
hidupnya sederhana, tetapijiwanya tenteram, sebab dia hidup dalam petunjuk.
"Don azab dengan ompunan." Arnpunan atas kealpaan berdikit-dikit tetapidi
dalam tujuan yang mulia, yakni mempertahankan kebenaran, telah meieka
tinggalkan. Sekarang yang mereka pilih adalah azab, siksa, siksaan batin dalam
dunia, azab neraka di akhirat. Yang dikandung berceceran, yang dikejar tidak
dapat. "Alongkoh sabarnyo mereka atas neraka/" (ujung ayat IZS). 

-

sabar ataupun tidak sabar, namun mereka akan menjadi ahli neraka.
Tetapi di sini Tuhan memakai suatu ungkapan yang tinggi, yang kalau kita
tafsirkan ke dalam bahasa kita, dapat didekati dengan srsunun, "Alangkah
sampai hatinya dia melemparkan kebenaran, dan alangkah sampaihatinyi dia
jadi ahli neraka."

Kenapa sampai demikian kerasnya azab yang mesti mereka terima?

"Yong demikian, ialah korena sesungguhnya Allah telah menurunkan
Kitab dengan kebenaran " (pangkal ayat fi6l.sedangkan kebenaran Allah itu
satu, tidak ada kata dua. Kebenaran tidak bisa diputar.putar dan didalih-dalih,
dan dibelah-belah. Apabila orang mencoba melawan atau memutar balik ke-
benaran, betapapun dia memuaskan dirinya, namun tidak berapa lama kemu-
dian, kebenaran itu pasti timbulkembali. Manusia mempunyaibatas kekuatan,
sedang kebenaran tidak dapat dibatasi. Manusia akan mati, kebenaran tetap
hidup. Roda zaman selalu berputar, kecurangan selalu terbuka. orang dapat
merasai menang sementara, karena menentang kebenaran, akhirnya keiak
kebenaran itu akan mentertawakannya juga. Sebagai pantun Melayu:
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Jangan ditutuh bunga tanjung,
bunga cempaka rampak iua;

Jangan disepuh emas lancung,
Kilat tembaga nampak juga.

"Don sesungguhnya orang-orang yang masih berselisih dari hal kitab,
adalah di dalam pecah-belah yang jauh." (ujung ayat 176).

Tentu! Sebab kalau masing-masing telah membawakan tafsiran Kitab
mengandung kebenaran itu menurut kemauan sendiri, tentu akan timbul
perpecahan. Kian lama perpecahan itu tidak dapat dipertautkan lagi. Karena
bukan Kitab yang salah, tetapi permutarbalikkan Kitab itu yang salah. Orang
telah lebih mementingkan kehendak hawanafsunya daripada kehendak Allah.
Dan masing-masing mau menang sendiri. Bagi penyembunyi-penyembunyi
kebenaran ini, Kitab hanya membawa celaka, bukan membawa bahagia.

Seruan yang berkumandang di zaman kini dalam kebangunan ummat Islam
ialah agar kita semua kembali kepada Kitab dan Sunnah, atau al-Quran dan
Hadis. Karena salah satu sebab darikepecahan ummat Islam ialah setelah al-

Quran ditinggalkan dan hanya tinggal menjadi bacaan untuk mencaripahala,
sedang sumber agama telah diambil darikitab-kitab ulama. Pertikaian mazhab
mambawa perselisihan dan timbulnya golongan-golongan yang membawa fa-

ham sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu mazhabpun bisa timbul selisih dan
perpecahan karena kelemahan-kelemahan sifat manusia. Orang-orang yang

diikut, sebab mereka adalah manusia, kerapkali dipengaruhioleh hawanafsu,
berkeras mempertahankan pendapat sendiri, walaupun salah dan tidak mau
meninjau lagi. Sehingga masalah-masalah ijtihadiyah menjadi pendirian yang
tidak berobah-robah lagi. Bukan sebagai Imam Syafi'i yang berani merobah
pendapat, sehingga ada pendapatnya yang Qadim (lama) dan ada yangJadid
(baru). Atau Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dalam Fi ihdaqauloihi
(pada salah satu di antara dua katanya).

Dalam hal orang yang diikut itu berkeras pada suatu pendapat, sipengikut-
pun berkeras pula dalam taqlid. Sebab dengan sadar atau tidak mereka telah

menjadikan guru ikutan menjadi tandingan'tandingan Allah, atau ondadan.
Sekarang timbullah angin baru dalam dunia Islam kembali kepada al'Quran

dan Hadis, janganlah kita lupa bahwa berlawanan pendapat mesti timbuljuga.
Kalau kita telah dibolehkan berijtihad atau mengasah fikiran dan ada kebebasan
menyatakan fikiran itu, perlainan pendapat pasti ada. Itu bukanlah alamat
kemunduran, tetapi itulah alamat kemajuan. Tetapiperlainan pendapat karena
kebebasan berijtihad bukanlah mesti mengakibatkan perpecahan dan per'
musuhan, sebab timbulnya adalah dalam suasana merdeka dan saling mengerti.
Bekas dari kebebasan fikiran zaman dahulu itu sampaisekarang masih dapat
kita lihat pada kitab-kitab karangan orang-orangdahulu. Apabila seorang ulama
menyatakan pendapat dalam satu soal, tidak ketinggalan dia menerangkan
pendapat ulama yang lain, walaupun yang berjauhan fahamnya, dengan tidak
mencela pendapat yang berbeda itu. Sehingga dibukanya kesempatan buat
orang lain untuk menimbang dan meninjau. Setelah datang zaman Mutaakh
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khirin, (ulama-ulama yang datang kemudian), barulah kita berjumpa kata-kata
yang mempertahankan golongan sendiri, misalnya perkataan-

UJ&,79f; Wal oshohhu'indono (yans lebih sah di sisi kita. yaitu
mazhab kitif adalah begini).

Pendeknya kembali kepada al-Quran dan Hadis adalah perkara yang
mudah. Bahkan kadang-kadang nyata sekali bahwa bahasa al-Quran dan Hadis
itu .iauh lebih mudah difahamkan daripada bahasa yang dipakai ularna yang
datang di belakang itu. Memang, menjauh dari al-Quran dan Hadis bukan saia
merusak faham bahkan juga merusak bahasa. Dan lagi pokok utama dalam
kembali kepada al-Quran dan Hadis itu mudah pula, yaitu niaf yang sucidan
ikhlas. Niat sama menjunjung kebenaran. Sebab tadi dalam ayat sudah di-
terangkan bahwa kebenaran hanya satu dan yangmenentukannya ialahruhan.
Yang empunya kebenaran, bukan Kiyai Fulan atau Tuan Syaikh Anu. Kita
semuanya hanyalah hamba belaka daripada kebenaran. Dan segala hasil usaha
orang yang terdahulu; ijtihad, qiyas, tarjih dan istinbath dapat pula diiadikan
bahan oleh kita yang di belakang, untuk memudahkan usaha kita.

Berkata Imam Malik r.a.:

"Tidaklah akan jadibaik akhir doi ummat ini, meloinkon dengankemfuli
kepada apa yang memboikkan ummat ycrg dahulu."

(177) Bukanlah kebajikan itu lantaran
kamu memalingkan mukamu ke
arah timurdan barat. Akan tetapi
kebajikan itu ialah bahwa kamu
percaya kepada Allah dan hari
yang akhir dan Malaikat dan
Kitab dan Nabi-nabi. Dan mem-
berikan harta atas cinta kepada-
nya, kepada keluarga yang ham-
pir dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin dan anak
perjalanan dan orang-orang yang
meminta dan penebus hamba
sahaya. Dan mendirikan shalat
dan mengeluarkan zakat, dan
orang-orang yang akan meme-
nuhi janji mereka apabila mereka
berjanji, dan orang-orang yang
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Surat Al-fuqarah (Ayat 177)

sabar di waktu kepayahan dan
kesusahan dan seketika PePera-
ngan. Mereka itulah orang-orang
yang benar dan rnereka itulah
orang-orang yang bertakwa.

ri

tit ) ,-i;l ";;,-A;z )42--) I z . -1.L, ?1. .
ib;'"JI f-r,rJ)l t It L-c

Dahulu telah dijelaskan benar-benar bahwasanya ke mana sajapun kita
rnenghadapkan muka, di sana adalah waiah Allah. Penentuan arah kiblat
bukanlah berarti bahwa di tempat yang diiadikan kiblat itu bersemayam Tuhan
Allah. Kiblat hanya sekedar penyatuan arah seluruh orang yang shalat, tanda-

nya mereka mengikuti satu disiplin. sekarang diberi lagi keterangan lebih

rnendalam:

"Bukanhh kebaiikan itu lantaran komu memalingkon mukamu ke aroh
timur fun barat- Akan tetopi kebajikan itu iolah bahwa kamu percaya kepada
Altah dan hari yang akhir dan malaikot dan kitob don Nobi-nobi." (pangkal

ryat l77l- Artinya, meskipun telah kamu hadapkan mukamu ke timur dan ke
barat, ke Baitullah yang di Makkah atau ke Baitul Maqdis dahulunya, belumlah
berarti bahwa pekeriaan menghadap itu telah bemama kebajikan, sebelum dia
diisi dengan iman. Terutama bagt kamu orang Islam, menghadapmu ke timur
atau ke barat, menurut tempat kamu berdiri seketika kamu mengeriakan
shaht- Misalnya kita orang Indonesia arah ke barat dan orang Amerika arah ke
timur, belumlah itu berarti suatu kebajikan, kalau imanmu kepada yang mesti
diirrnni masih saia goyah. Atau herdaklah menghadapmu ke arah timur dan ke
arah barat didorong oleh iman.

Dimulai terlebih dahulu dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari
akhirat, sebab di sinilah letak kunci iman. Dan keduanya itu benar-benar

rnenghendaki iman atau kepercayaan. Apatah lagi Allah tidak nampak oleh

rnata dan tidak pula ada orang yang telah pulang dari alam akhirat buat
rnenceritakan keadaan di sana. Mana yang telah mati tidak ada yang kembali
hi{up buat berceritera kepada kita tentang keadaan di sana. Sebab itu maka
keirnarnn kepada Allah benar-benar timbul dari keinsafan batin, demi setelah

rnelihat bekas nikrnatNya atas diri dan bekas kuasaNya atas alam. Pintu

serbang iman pertama ialah percaya kepada Allah dan yang percaya itu bukan
saia akal atau ilmu. tetapi menimbulkan dalam jiwa, taat, cinta dan setia,
menghambakan diri dan patuh. Timbulcemas kalau-kalau amal tidak diterima,
dan timbul keinginan dan kerinduan akan diberiNya kesempatan melihat
waiatNya di hari akhirat itu.

Iman kepada Allah dan hari akhirat menjadi pendorong untuk berbuat
kebaiikan. Moga-moga amal kita diridhai, iman kita diterima. Dia timbuldari-
pada rrn'rifat. Dia menimbulkan cahaya di dalam hati (Nur). Dan dia menimbul-

kan sernansat. Dia menimbulkan pengharapan buat hidup, buat bekerja dan

beriasa. lrrnn menimbulkan dinamika dalam diri, sehingga bekerja tidak karena
rnengharapkan puji sanjung sesama manusia.
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Dengan sendirinya iman kepada Allah dan hari akhirat menimbulkan iman
kepada apa yang berhubungan dengan itu. Yaitu iman kepada Malaikat,
sebagai kekuatan yang telah ditentukan Allah melaksanakan tugas di dalam
alam ini. Apatah lagi Tuhanpun menyatakan dalam sabdaNya bahwa Malaikat
itu akan turun memberikan sokongan, sehingga kita tidak merasa takut atau
dukacita di dalam hidup ini, sebagai tersebut dalam surat Ho Mim as.Sajdah
(Surat 41, ayat 30). Dan dengan sendirinya menimbulkan kepercayaan akan
kitab, yaitu al-Quran yang telah datang sebagaiwahyu akan menjadi tuntunan di
dalam menempuh jalan yang lurus, yang diridhaiAllah. Dan dengan sendirinya
kepercayaan kepada kitab menyebabkan pula percaya kepada Nabi-nabi se.
muanya, yang nama mereka telah disebutkan di dalam kitab itu.

Kepercayaan hati atau iman ini, bukanlah semata-mata hafalan mulut,
tetapi pendirian hati. Dia membekas kepada perbuatan, sehingga segala gerak
langkah di dalam hidup tidak lain, melainkan sebagai akibat atau dorongan
daripada iman. Seumpama apabila kita merasai dan mengunyah.ngunyah
semacam daun kayu , kita mengenal rasanya dan mengetahui bahwa rasa yang
ada pada daun itu, rasa yang demikian jugalah yang akan terdapat pada
uratnya, pada kulit batangnya, pada dahan dan rantingnya, apatah lagi pada
buahnya. sebab daripada batang barangan tidaklah akan hasil buah delima.
Dan daripada lalang tidaklah akan keluar buah padi.

Kepercayaan akan adanya Malaikot adalah salah satu tiang lagidariiman.
Kita mengetahui bahwa Rasul-rasul utusan Tuhan adalah manusia biasa, untuk
menyampaikan wahyu Tuhan kepada Rasul itu adalah Malaikat sebagaiUtusan
Tuhan yang ghaib. Rasul-rasul itu sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak
menerima wahyu itu dengan langsung dari Tuhan, melainkan memakai peran-
taraan, itulah Malaikat. Yang disebut juga dengan nama Jibril, atau disebut juga
Ruh, atau Ruhul Amin (Ruh yang dipercaya), sebagaiMuhammad juga disebut
Rusulul Amin. Dia disebut juga Ruhul Qudus, Roh Yong Suci. Dan lagi,
kepercayaan kepada Malaikat menimbulkan pula kekuatan dalam jiwa kita
sendiri. Beberapa ayat di dalam al-Quran menyatakan bahwa kepada manusia
yang teguh imannya, kokoh pendiriannya di dalam mempercayai Allah, akan
turun Malaikat. Sehingga bertambah kekuatan semangatnya menghadapi se-
gala perjuangan hidup. Meskipun Malaikat yang turun ke dalam diri ummat
yang beriman itu tidaklah sama dengan Jibrilyang turun kepada Nabi-nabidan
Rasul-rasul.

Apakah hakikat Malaikat itu? Tuhan sendirilah yang tahu. Terapiapabila
kita selidikiperaturan dan perjalanan alam ini secara ilmiah, terutama tentang
perseimbangan kekuatan dalam alam, perseimbangan daya berat, sehingga
bintang-bintang yang berjuta-juta di atas lapangan cakrawala luas ini tidak
pernah terjatuh dan kacau, dapatlah kita yakini tentang adanya daya-daya dan
tenaga ghaib untukmengatur jalannya. lnipun dapat kita beri nama dalam
bahasa agama, yaitu Malaikat.

Orang yang mengakui percaya kepada adanya Malaikat, padahal dia
pengecut, bukanlah dia percaya sungguh-sungguh dari hati. Dia hanya me-
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nganut kepercayaan hafalan. Sebab suatu kepercayaan membekas kepada

hidup.
bemikian pula halnya dengan kepercayaan kepada Ritab. Yangdimaksud

di sini ialah satu kitab, yaitu alQuran. Dengan menyebut satu kl?fr, telah

terbawa kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Zabur dan lnjil. Sebab isi yang hakiki

dari segata kitab itu tetah tersimpulkepada satu kitab, al-Quran. Percaya akan

kitab ini artinya iatah mengetahui dan mengamalkan isinya, menerima segala

suruhan dan larangannya, menjunjung tinggi hukum-hukum yang tertera di

dalamnya. Dengan memegang teguh isi Kitab itu, keluarlah insan dari gelap-

gulita kepada terang-benderang petunjuk llahi. Dengan demikiantercapailah
kebaiikan.

Kepercayaan kepada Kitab itu diiringi lagi dengan kepercayaan kepada

Nabi.nabi Utusan Allah. Sebagaiseorang Muslim kita menjuniung tinggiseka'
lian Nabi, sejak Adam sampaikepada Muhammad s.a.w' Kepercayaan kepada

Nabi-nabi menyebabkan kita harus mengetahui peri'hidup daripada Nabi-nabi

itu. Bahwasanya mereka menyampaikan da'wah kebenaran llahi tidak selalu

menemui jalan yang datar, bahkan menempuh berbagai kesulitan dan kesuka'

ran, menambah pula akan iman kita bahwa menegakkan amar perintah llahidi
dalam alam ini tidaklah semudah hanya menghafalnya. Percaya kepada Nabi-

nabi menimbulkan cita-cita didalam hatikita hendak meneladan hidup Nabi-

nabi, pengorbanan mereka, penderitaan mereka didalam meneggkkan kebe-

naran.
Rukun iman mudah saja menghafalnya. Tetapi dengan telah menghafal

rukun iman betumlah berarti bahwa orang telah beriman.lman itu bisa naik dan

bertambah.tambah tidak ada batas, dan bisa juga menurun deriatnya dan hilang

samasekali. Iman adalah perjuangan hidup. Sebab akibat dari iman ialah

kesanggupan memikul cobaan. Tidak ada iman yang lepas dari cobaan. Itu

kelak akan kita temui dalam penafsiran ayat-ayat pertama dari Surat al-

'Ankabut (Surat 29).
Laniutan ayat ialah uiian yang pertama darilman: "Danmemberikanharta

atos cinta kepadonYa,"
lnilah ujian yang pertama dari iman yang tersebut tadi, ujian untuk me'

nyempurnakan kebajikan. Mencintai harta adalah nolurimanusia. Pada pokok

asatnya manusia itu telah dijadikan Allah dalam keadaan loba akan mengumpul

harta banyak.banyak dan kikir sekali buat mengeluarkannya kembali. lni
ditegaskan Tuhan di dalam Surat 70 (al-Ma'arij, ayat 19). Maka kalau iman tidak
ada, manusia ini akan diperbudak oleh harta karena nalurinya itu. Oleh sebab

itu maka menurut penafsiran dari AMullah bin Mas'ud, banyak orang memberi'
kan hartabenda, berderma, berkurban, namun didalam hati kecilnya terselip

rasa bakhil, karena dia ingin hidup dan dia takut akan kekurangan. Menurut
riwayat dari al-Baihaqi pernah seorang sahabat Rasulullah menanyakan mem-

berikan harta di dalam hal sangat cinta kepadanya, sedang tiap-tiap kami ini

memang mencintai hartabenda kami. Rasulullah s.a.w. meniawab. "Memang!

Kamu berikan, sedang ketika kamu mernberikan itu, hatikamu sendiriberkata,

bagaimana kalau umur panjang, bagaimana kalau kita jatuh miskin?"
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Oleh sebab itu maka bakhil adalah dasar jiwa manusia. Yangakan meme-
rangi rasa bakhil itu lain tidak hanyalah iman. Ada kepercayaan dalam hati
bahwa harta yang dikeluarkan itu pasti akan datang gantinya. sebab harta yang
telah ada itupun dahulunya tidaklah ada pada kita.

Kemudian itu disebutkan pula, ke mana saja harta yang amat dikasihi itu
hendak diberikan. Pertama-tama disebut: "Kepada keluarga yang hampir.,,

Di sini kita bertemu lagi kehalusan al-Quran di dalam membimbing jiwa
manusia menempuh jalan kebajikan. sesudah dibuka rahasia hati manusia,
bahwa sebenarnya di dalam hati kecilnya manusia itu terlalu sayang akan
mengeluarkan harta yang amat dicintainya itu, yang telah dikumpulliannya

. dengan susah-payah, maka supayajangan terasa berat benarberceraidengin
harta itu disebutlah orang pertamayangpatut diberiharta, hadiah, bantuan Jan
sokongan. Yaitu keluarga yang terdekat. Entah saudara kandung yang melarat,
entah paman yang miskin. Karena meskipun dua orang seibu dan seayah pada
masa kecil hidup di bawah satu atap satu rumah, namun tatkala telah dewasa
akan dibawa untung nasib masing-masing, ada yang jaya dalam perjuangan
hidup dan ada yang tiap bergantung tiap jatuh. Dahulukanlah mereka!

Rasululiah s.a.w. telah bersabda:

'"i;r'\3 t; eV f;ls ;,.br'* i.l iftlt Jl'u-t5t
(1V a sltU ct^t ,H*,: {i> aV *rs JW,-, 4v}9 S1 srr,)

"Sedekah kepado orong miskin adalah semata-mata sedekah. Tapi ke-
pada keluargo terdekat rahim dia jadi dua, yaitu sedekah dan menghubung tali
kosrh-soyong. " (Dirawikan oleh Ahmad, Termidzi, an-Nasa'i, IUnu Malah, al-
Hakim dan al-Baihaqidari Hadis Salman bin Amir).

Malahan tersebut pula di dalam suatu riwayat dariZainab isteriAbdullah
bin Mas'ud, bahwa Zainab ini seorangperempuan yangkaya, sedangsuaminya
(lbnu Mas'ud) miskin, dan diapun memelihara pula beberapa anak yatim,
mungkin dari suaminya yang dahulu. Zainab bertanya kepada Rasulullah s.a.w.;
adakah pahala untuknya, sebab dia kaya daripada suaminya, jika dia yang
memberi nafkah untuk suaminya. Rasulullah s.a.w. menjawab:

i,)#iAv#La'! r6j)
"Untuk engkau akan dapot dua pahala. Pertama pahalo sedekah, keduo

pahala qarabat (kekeluargaon). " (Hadis ini dirawikan oleh Bukhari dan Mus-
lim).
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Kemudian datanglah sambungan ayat, tentang siapa lagi yang patut di'
bantu (yang kedua): "Dan anak'anak Yatim." Tentang anak yatim kelak akan

ditemui banyak ayat di dalam al-Quran, baik terhadap anak yatim lang kaya,

sebagai tersebut di ayat-ayat pertama dari Surat an-Nisa', ataupun adt yatim
yang miskin. Sampai Nabipun pernah bersaMa bahwa satu rumahtansga yang

bahagia ialah rumahtangga yang memelihara anak yatim dengan baik. Rurnah

itu akan diliputi oleh rahmat Allah. Niscaya pula anak yatim dari keluarga

terdekat (karib kerabat) lebih diutamakan dari yang lain.

Selanjutnya disebutkan pula yang ketiga: "Dan anak perjalanan."
Menurut tafsiran lbnu Abbas, menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu

Abi Hatim, anak perjalanan ialah tetamu yang singgah menumpang bermalam
ke rumah kaum Muslimin. Menurut Mujahid yang diriwayatkan oleh lbnuJarir,
sama juga dengan itu, yaitu orang musafir, didalam perjalanan, lalu singgah

menumpang ke rumah kita, maka selenggarakanlah dia dengan baik. Beri
makan dan tempat bermalam, dan kalau kita mampu berilah sokongan belanja
perjalanannya.

Keempat: "Dan orang'orang yang meminfo." Dalam adab sopan Islam,

kalau belum terdesak benar, janganlah minta bantu kepada orang; Sebab

tangan yang di at as (memberi ) lebih mulia d ari tangan yanT di bawah (meminta

atau menadah). Sebab itu kalau iman seseorang telah mendalam, kalau tidak
terdesak benar, tidaklah dia akan meminta. Oleh sebab itu bagi s€orang yang

mampu, yang ingin berbuat kebajikan menurut ajaran Allah, kalau telah sampai

terjadi seorang meminta kepada kita, sekali-kali janganlah pengharapannya

dikecewakan. Makanya dia meminta kepada kita, sedang harga dirinya sebagai

mu'min merasa berat menadahkan tangan kepada Sesama manusia meminta-
minta, adalah karena dia percaya bahwa permintaannya itu tidak akan di-

kecewakan. Maka ianganlah sampai air mukanya jatuh karena harapannya

dihampakan.
Khabarnya konon di negeri Islam Sudan rasa harga diri karena iman itu,

walaupun dalam keadaan melarat, masih dipelihara oleh setengah orang de-

ngan sebaik-baiknya. Pernah satu rumah tertutup saja sudah beberapa hari.

Maka tetangga yang juga beriman melihat keadaan yang demikian, telah

membuka pintu rumah itu dengan paksa. Mereka dapati seisi rumah, sejak dari
kepala rumahtangga, sampai kepada isteridan anak-anaknya didapati sudah

hampir mati kelaparan. Mereka bersedia mati lapar daripada menadahkan
tangan meminta-minta. Jiwa mereka belum jatuh karena kemiskinan.

Cerita seperti ini adalah hal yang jarang sekali terjadi. Adapun yang lebih
banyak kejadian di zaman kini ialah karena fakir orang bisa menjadikafir. Oleh
karena kemiskinan perempuan muda pergi melacurkan diridan orang laki-laki
menjadi penghuni kolong iembatan. Bertambah jauh orang dari bimbingan
agama, bertambah kusut kehidupan mereka, sehingga terjadilah di dalam

masyarakat keadaan yang menyolok mata, perbedaan yang terlalu menyolok
mata di antara orang yang mampu dengan orang yang miskin, Alama Islam

mengafarkan betapa pentingnya shalat beriamaah, supaya di antara yang

miskin dengan yang kaya selalu dapat bertemu, dan yang kaya dapat mem-
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bantu. Hadis Nabipun dengan tegas mengatakan bahwa syarat daripada iman
kepada Allah dan hari akhirat, satu di antaranya ialah hubungan yang baik di
antara bertetangga.

Di sini dapat dilihat dengan jelas bagaimana besar perbedaan ajaran Islam
dengan sosiolisme. Bagi Islam, untuk memperbaikimasyarakat dan meratakan
keadilan sosial, hendaklah diperbaiki terlebih dahulu dasar sendipertama sosial
(masyarakat) itu. Dasar sendi pertama ialah jiwa seseorang. Ditanamkan
terlebih dahulu dijiwa orang seorang rasa Iman kepada Allah dan HariAkhirat,
lalu iman itu mengakibatkan rasa kasih-sayang dan dermawan. Kesadaran
peribadi setiap orang dalam hubungannya dengan Allah, manusia, alam sekitar
dan kedudukan dirinya di tengah semuanya itu, di sanalah sumber Keadilan
sosial. Sebab itu pernah tersebut di dalam suatu Hadis, bahwasanya jika ajaran
initelah diamalkan, akan datang suatu masa tidak ada lagiorang yang berhak
menerima zakat, karena semua orang wajib berzakat. Dan ini pernah tercapai
dalam masyiirakat Islam, sebagaidisaksikan dalam sejarah Khalifah umar bin
Abdil Aziz.

Sosialisme ajaran Marx, tidak mengakui adanya Tuhan. Sebab itu tidak
juga mengakui adanya jiwa atau nyawa atau roh manusia. Bagi mereka orang
seorang atau peribadi tidak ada. Yang ada adalah masyarakat, sosial. Tinggi
atau bobrok moral bukan soal; yang soal ialah segala hajat keperluan setiap
orang hendaklah diatur oleh masyarakat. Masyarakat itu ialah pemegang
tampuk kekuasaan, atau pemerintah negara. Orang seorang akan senang
hidupnya apabila alat produksiyang penting sudah dikuasai negara.

sejak Revolusi oktober 1917 ajaran sosialisme semacam ini telah mulai
dilancarkan di Rusia. Maka naiklah kekuasaan kaum buruh dan tani, soko
gurunya proletar. Kekuasaan mestidikuatkan dengan diktatur. Setelah diRusia
(Perang Dunia Pertama) mengikutilah negara-negara sosialis yang lain sesudah
Perang Dunia Kedua. Di Rusia telah 50 tahun sampai sekarang dan negara-
negara pengikutnya sudah ada yang 20 tahun. Yang nyata bukanlah keadilan
sosial yang merata menurut teori Karl Marx itu, tetapi kemiskinan yang merata
di antara rakyat banyak, di antara masyarakat seluruhnya dan kekuasaan
mutlak pada partai yang berkuasa, yaitu kaum Komunis, dan tidak berhenti
bunuh membunuh sesama sendiri di dalam merebut kekuasaan itu.

seorang Komunis bernama Milovan Jilas yang telah mengalami sendiri
kegagalan ajaran sosialisme itu menulis sebuah buku menguraikan bahwa hasil
yang nyata dari sosialisme itu ialah timbulnya "Kelas Baru". Kelas Baru itu
menurut Milovan Jilas ialah tuon-tuan besar penguasa Komunis yang telah
sampai ke puncak kekuasaan dengan menindas orang banyak yang mereka
namai rakyat, yang menurut kata mereka yang berkuasa itu, mereka naik ialah
atas nama rakyat itu. Maka dalam negeri-negerikomunis, dibagi-ratalah kemis-
kinan dengan adil terhadap rakyat. Adapun penguasa sendiri, saking adilnya,
tidaklah mendapat apa-apa yang bernama kemiskinan. Mereka biarkan mene-
rima kekayaan dan kemewahan dan berbagai fasilitas saja!

Apabila Islam memulai keadilan sosial itu terlebih dahulu dengan memper-
baiki jiwa seseorang, menegakkan satu peribadi yang mu'min, percaya kepada
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Allah dan cinta kepada sesama manusia, dermawan dan sudi menafkahkan
harta pada jalan Allah, bukan berarti bahwa pemerintah Islam tidak mengon-
trolnya. Orang yang enggan mengeluarkan zakatnya bisa dirampas harta-
bendanya. G

Ibnu Hazm, mujtahid Andalusia yang besar, dan salah seorang pemuka dari
Mazhab Zahiri, mengeluarkan fatwa, bahwa apabila seorang terdapat mati
kelaparan di dalam kampung lslam, maka ImamulA'zham (Penguasa Negara
Tertinggi) harus menyelidiki seisi kampung, apa sebab maka ada orang mati
kelaparan di sana. Diselidiki siapa tetangganya, siapa keluarganya terdekat
yang harus bertanggungjawab. Kalau tidak dapat juga dicari itu maka seluruh isi
kampung dikenakan denda diyot, yaitu ganti nyaw4.

Dan faham lbnu Hazm ini tidak dibantah oleh mujtahid yang lain.
ljtihad lbnu Hazm inipun sudahlah satu dasar pemikiran keadilan sosial

dalam Islam.
Kelima: "Dan penebus hombosohoyo. "Sebagaimana telah kita maklumidi

dalam sejarah manusia hidup dalam dunia ini, sejak beribu-ribu tahun, telah
terjadi ada manusia yang dirampas kemerdekaannya, lalu mereka itu disebut
budak, atau hambasahaya. Perbudakan pada zaman purbakala itu terjadi
karena adanya peperangan dan penaklukkan suatu negeri. Penyerang yang
menang menjadikan penduduk negeriyang ditaklukkan itu menjadi budak. Dan
apa juga di zaman purbakala perbudakan timbul oleh karena seseorang terlalu
banyak dan besar hutangnya kepada seseorang yang kaya, ialu dia menyerah-
kan diri buat diperbudak sebagai pembayar hutangnya. Oleh sebab itu maka
Nabi Muhammad s.a.w. seketika diutus Tuhan membawa ajaran Islam telah
memdapati perbudakan itu. Padahal pada hakikatnya, ajaran Islam yang berda-
sai Tauhid dan kasih-sayang sesama manusia itu, tidaklah menyukai perbu-
dakan. Tidaklah masuk di akal kalau agama yang suci menyukai pemerasan
tenaga manusia oleh sesama manusia.

Oleh sebab itu membantras perbudakan dan mengembalikan kemerde-
kaan manusia adalah salah satu maksud utama dari lslam. Cuma cara atau
taktik di dalam mencapai maksud yang mulia itu, harus disesuaikan dengan
keadaan ruang dan waktu, atau zoman dan rnokon (tempat). Di zaman
Rasulullah s.a.w. perbudakan itu ada dalam seluruh masyarakat, ada dalam
seluruh bangsa, diterima sebagai suatu kenyataan. Sebab peperangan-pepe-
rangan tidak berhenti-henti. Sejak sebelurn Nabi s.a.w. diutus telah terjadi
peperangan-peperangan yang tidak putus-putus di antara bangsa Romawi
dengan bangsa Persia. Dan lantaran itu terjadi tawan-menawan, memperbudak
atau diperbudak. lslam sendiripun mengalami demikian. Dia berperang dengan
musuh-musuhnya, dia rnemerangi dan diperangi. Dia menawan dan ditawan.
Maka kalau Nabi Muhammad s.a.w. menghapuskan perbudakan secara lang-
sung diwaktu itu dengan tindakan sepihak tentu merugikan Islam. Tidak masuk
di fikiran sihat kalau musuh yang ditawan dibebaskan saja, padahal pihak kita
yang ditawan musuh tidak akan mereka lepaskan. Oleh sebab itu anjuran
kebajikan yang dapat dilakukan pada zaman itu ialah menganjurkan kepada
yang empunya budak agar memerdekakan budaknya. Memerdekakan budak
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adalah termasuk budi dan akhlak tertinggi dalam Islam. Nantipada ayat-ayat

yang lain selanjutnya akan didapat keterangan-keterangan yang lebih panjang

tentang memerdekakan budak. Banyak perbuatan salah menurut hukum.

didenda dengan memerdekakan budak. seumpama menebus sumpah (al-

Maidah ayat 9l), kaffarah (denda) zhihar, yaitu menyerupakan punggung isteri

dengan punggung ibu, sehingga isteri tidak dapat dipergauli lagi (surat al-

Mujadalah ayat 3), kaffarah membunuh dengan tidak sengaja dan kesilapan

(surat an-Nisa' ayat 91), baik yang terbunuh itu sesama orang lslam ataupun

orang yang bukan Islam. Atau denda karena terlanjur bersetubuh dengan isteri

di sians hari bulan puasa (menurut Hadis Shahih). Dan lain-lain sebagainya;

denda dengan memerdekakan budak.
Adapun dalam ayat ini bukanlah denda, tetapi anjuran mempertinggikan

perbuatan kebajikan dengan menyediakan harta unluk memerdekakan budak.

Ada namanya budak yang mukotob; yaitu seorang budak mengikat janji

(kontrak) dengan tuan yang menguasainya. bahwa kalau dia dapat mengganti

kerugian tuannya itu, dengan membayar sekian. dia akan dimerdekakan. Maka

kalau ada seorang mu'min yang mampu mendengar berita itu. hendaklah dia

menyediakan hartabendanya untuk membantu budak itu. Budak mukatab

berhak menerima zakat. Atau membeli seorang budak, lalu memerdekakan-
nya. Ataupun memberi hadiah kemerdekaan kepada seorang hambasahaya

sendiri oleh karena jasa-jasanya yang telah diperbuatnya. Bahkan seorang

budak perempuan, boleh dibayar maskawin (maharnya) dengan menghadiah-

kan kemerdekaan kepadanya. Sehingga dengan pemberian kemerdekaan itu, si

tuan yang telah meniadi suami itu tiJik usah membayar mahar lagi. Kemerd'e-

kaan adalah hadiah yang paling tinggi!

Secara resminya sejak 100 tahun yang akhir ini tidak ada perbudakan lagi.

karena telah dihapuskan menurut urldang-undang bangsa-bangsa. Tetapi pepe-

rangan-peperangan masih berlaku, namun budak masih ada. Tawanan'tawa-

nan perang masih dikerahkan meniadi budak, sebagai yang dilakukan Rusia

terhadap beribu tawanan perang Jepang yang dikirim ke Siberia. Sebab itu
perbudakan belum hrlang meskipun coraknya telah lain. Lantaran itu per-

juangan bangsa-bangsa menuntut kemerdekaan manusia, atau bangsa-bangsa

dari penjajahan, termasuklah kebajikan yang tertinggi jua adanya.

setelah diterangkan dasar-dasar pada jiwa yang harus terlebih dahulu

ditanamkan, barulah lanjutan ayat berikutnya yang keenam: "Dan mendirikan

sholol." Tegas di dalam ayat ini bahwasanya shalat bukanlah semata'mata

dikerjakan, melainkan didirikan. Artinya, timbuldaridasar iman dan kesadaran'

Tidaklah lagi orang merasa keberatan mendirikan shalat itu, karena dia telah

ditimbul daripada iman kepada Allah dan kasih-sayang kepada sesama manu-

sia; tidak lagi shalat karena semata-mata menghadap muka atau beralih paling

ke pihak*imur atau ke pihak barat. Tidak lagi shalat karena turut-turutan, atau

tunggang.tunggik ke atas ke bawah; berdiri, suiud, duduk dan lain sebagainya,

padihal kosong daripada iman. Niscaya shalatnya itu menghadap kiblat: itu

sudah terang. Tetapi karena iman dan kasih-sayang sudah terhunjam dalam
jiwanya, maka bukan saja lagi mukanya yang dihadapkannya kepada kiblat,
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melainkan batinnya yang terlebih dahulu dihadapkannya kepada Tuhan, seba-
gai dinyatakan didalam doa pembukaan shalat:

SuiW$,lW;,J9yo-WtJlb+fl_G.JUlp-'i:I#
"Aku hodapkan wojahku kepodo Dia. Yang menciptakan semua langit

don bumi, muka yang lurus logi menyerah, don tidoklah aku termasuk orang-
orang yang mempersekutukan yang lain dengan Tuhan."

Di sinilah baru berarti shalat yang dia kerjakan. Shalat yang hidup bukan
shalat yang mati. Shalat yang khusyu' bukan shalat yang hanya kulit perbuatan.
Seorang pujangga lslam, Syaikh Mustafa al-Ghalayini berkata: "Suatu amal
hendaklah dngan ikhlas, sebab ikhlas adalah jiwa amal. Amalyang tidak disertai
ikhlas, adalah laksana bangkai. Ada kerangkanya tapi tidak ada nyawanya."

Di pangkal ayat sudah disebutkan bahwa memalingkan muka ke timur
ataupun ke barat, belumlah bernama kebajikan. Kebajikan ialah apabila jiwa
terlebih dahulu diisi dengan iman, dibuktikan dengan kasih-sayang kepada
manusia, dan dengan demikian timbullah shalat. Sebab shalat hendaklah timbul
dari iman dan cinta kasih.

Kemudian datanglah lanjutan ayat (ketujuh): "Don mengeluarkan zakat."
.;aranglah terpisah di antara mendirikan sholot dengan mengeluarkan zokat.
Terlalu banyak kita bertemu dengan ayat yang kembar itu, shalat dan zakat.
Sebab shalat adalah alamat kepatuhan kepada Tuhan dan zakat adalah kasih-
sayang dalam masyarakat.

Tadi, sebelum menerangkan bahwa iman yang kokoh itu menimbulkan
shalat yang khusyu', terlebih dahulu diterangkan betapa besarnya pengaruh
iman untuk menimbulkan kasih-sayang kepada sesama manusia, sehingga hati
lapang dan hati pemurah mengeluarkan harta yang dicintai untuk membantu
keluarga dan fakir-miskin dan anak yatim dan seterusnya. Sekarang setelah
selesai menerangkan kepentingan mendirikan shalat sebagai bukti iman, di-
ulang pula sekalilagi. Yaitu mengeluarkan zakat; sekali lagidisebut kemurahan
hati mengeluarkan harta yang dicintai. Ada agaknya orang yang akan bertanya,
apa perlunya lagi menyebutkan mengeluarkan zakat, padahaltadidiatas sudah
dijelaskan bahwa alamat kebajikan ialah kemurahan hatimengeluarkan harta
yang dicintai? Jawabnya ialah bahwasanya inibukan kata berulang. Mengeluar-
kan harta yang amat dicintai, untuk membantu keluarga terdekat dan fakir-
miskin tidaklah tergantung kepada zakat saja. Orang yang beriman dan berbuat
kebajikan, akan senantiasa mengeluarkan harta yang dicintainya, guna pem-
bantu orang yang melarat, walaupun dia tidak wajib berzakat karena syarat-
syarat untuk berzakat, karena nishob harta dan bilangan setahun belum cukup.
Mengeluarkan zakat tiap tahun adalah minimum, ukuran paling rendah. Zakat
adalah kewajiban tertentu tiap tahun, kewajiban routin.Tetapibanyak lagipintu
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lain di luar zakat, yang timbul dari hati yang dermawan. Ada sodaqahTathaw.
u.ru', sedekah sukarela yang tidak wajib menurut hukum Fiqh, tetapi wajib
menurut perasaan halus budiman. Ada orang yang membagi sepiring nasi yang
sedianya akan dimakannya sendiri, untuk fakir-miskin yang mengharapkan
bantuannya. Ada sedekah yang bernama hadiah, bernama hibah, bernama
ihsan dan ada yang bernama wakaf. Semuanya itu adalah dalam golongan
mengeluarkan harta yang dicintai tadi. Orang Islam wajib mengeluarkan zakat
fithrah seketika puasa Ramadhan telah selesai dikerjakan. Banyaknya hanya
sekitar tiga seperempat liter atau dua setengah kilo beras. Tetapi tidak ada
halangan, malahan dianjurkan berfithrah satu karung beras!

Dari deretan dua kata senafas, yaitu mendirikan shalat dan mengeluarkan
zakat, kita telah dapat intisari daripada ayat ini. Di pangkal ayat dikatakan
bahwa semata-mata memalingkan muka ke timur ataupun ke barat, artinya
semata-mata hanya shalat tunggang-tunggik, belum tentu seseorang berbuat
baik. Dengan datangnya lanjutan ayat menyebut mendirikan shalat, sekalilagi
menjadi jelas bahwa shalat tetap wajib. Khususnya shalat lima waktu, sebagai
hasil dari iman. Kalau iman telah mendalam, dengan sendirinya orang tidak
merasa puas hanya dengan shalat lima waktu. Orangpun hendak mengiringinya
dengan shalat nawafil, shalat shalat sunnat. Dan dengan datangnya kata me-
ngeluarkan zakat ternyata pula bahwasanya mengeluarkan harta yang dicintai
dengan sukarela belumlah cukup. Hendaklah dia dipandang sebagai kewajiban,
yang berdosa kalau tidak dikeluarkan. Kalau tidak akan sanggup mengeluarkan
banyak, namun sekedar yang wajib karena nisabnya dan tahunnya telah
sampai, hendaklah dikeluarkan.

Di dalam sejarah pernah disebutkan seorirng dermawan dan hartawan
besar yang tidak sempat berzakat. Itulah Ma'an bin Zaaidah. Yang hidup
menemui dua.masa, yaitu ujung pemerintahan Bani Umaiyah dengan pangkal
pemerintahan Bani Abbas. Dia masyhur kaya raya menurut ukuran zaman itu,
dari perkebunan dan peternakan. Sumber kekayaannya amat besar, dan selalu
dia memberi orang hadiah, murah tangan, sehingga setelah tahun habis, dia
tidak dapat berzakat lagi. Karena harta yang akan dihitung nisabnya itu telah
habis terlebih dahulu. Dan tahun berganti, dan kekayaannya tumbuh lagi, dan
didermakannya lagi.

Kemudian datanglah lanjutan ayat (kedelapan): "Don orang-orang yang
memenuhi akan janji mereko opabila mereka telah berianji. " Janji kita ada dua
macam. Pertama janji dengan Tuhan. Kedua janji dengan manusia. Kehidupan
ini seluruhnya diikat dengan janji. Mengakui sebagai hamba dari Allah, artinya
akan menepatijanji dengan Allah. Naik saksibahwa Muhammad adalah Utusan
Allah, artinya iaiah jlnji bahwa awak akan mematuhi segala perintah dan
larangan Rasul.

Kedud ialah janji dengan sesama manusia. Seluruh hidup kita ini adalah
ikatan janji belaka. Mendirikan suatu negara adalah suatu janjibersama hendak
hidup dengan rukun, kepentingan diriku terhenti bilamana telah bergabung
dengan kepentingan kita bersama; itulah negara. Perang dan damaidiantara
negara dengan negara adalah ikatan janji. Bahkan akad-nikah seorang ayah
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ketika dia menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki'laki untuk
menjadi isteri orang itu, yang dinamai r)ob, lalu, disambut dan diterima oleh si

laki-laki di hadapan dua saksi, yang dinamai qabul, adalah janii. Seorang
Khalifah atau Amirul-Mu'minin, gelar tertinggidalam Daulah Islamiyah, ketika
akan naik ke atas singgasana kekuasaan, lebih dahulu berjanjidengan rakyat
yang mengangkatnya; yaitu janji yang dinamai bo'iof. Seorang banyak meme'
gang tangan Khalifah lalu mengucapkan ianji bahwa mereka akan taat-setia

kepada beliau selama beliau masih menegakkan kebenaran dan keadilan yang

digariskan Allah dan Rasul. Dan diapun berjanjiakan menjalankan itu dengan
segenap tenaga yang ada padanya. Maka kalau yang mengangkat mungkin,
Khalifah berhak menuntut pertanggungiawab mereka. Tetapi kalau Khalifah
sendiri yang tidak setia memegang janji, Tuhan membuka kesempatan kepada
yang mengangkat itu buat mema'zulkannya, menurut sabda Nabi:

,rp$,t,iiu,uv*
'Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhlukpun poda sikap men'

durhakai Kholiq."

Menilik hal ini dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya Allah telah meng-

anugerahkan Hak-hak Asasi kepada manusia, dengan memberikan akal ke-
padanya, untuk menjadi Khalifah Allah di muka bumi, lalu manusia memilih
suatu pemerintahan yang mereka sukai, lalu mereka serahkan kekuasaan yang

dianugerahkan Tuhan itu kepada salah seorang yang mereka percayai bisa

memikul amanat yang mereka berikan. Dengan syarat bahwa orang itu akan

tetap setia kepada Undang-undang Dasar Yang Maha Suci, yaitu perintah Allah
dan Rasul. Setelah orang itu menyerahkan kesediaannya, diapun dibai'at.

Lantaran itu nyatalah bahwa teori kenegaraan yang dinamai oleh Jean

Jeaques Rousseau (1712-17781. "Contract Sosial", oleh pengikut Nabi
Muhammad s.a.w. telah dipraktekkan pada tahun 532 M (11 H), dengan
pengangkatan Khalifah Rasulullah yang pertama, Saiyidina Abu Bakar as-

Shiddiq. Yaitu 1080 tahun sebelum Rousseau lahir.

Maka seluruh kehidupan manusia didunia ini adalah mata rantai belaka
daripada ikatan janji. Baik janji ke atas, yaitu kepada Tuhan, ataupun janji ke
bawah kepada sesama makhluk. Maka orang yang mengakuiberiman, belum'
lah dia mencapai kebajikan, meskipun dia telah shalat, telah dermawan, telah
mengeluarkan zakat, kalau dia tidak teguh memegang janji'

Ada orang yang teguh memegang ianjinya dengan manusia, tetapirapuh
janjinya dengan Tuhan. Seumpama satu perkumpulan agama yang sedang

musyawarat mengatur siasat periuangan Islam. Saking asyiknya rapat, teledor
dia shalat ashar. Ada pula orang yang teguh janjinya dengan Tuhan, shalat di
awal waktu, tetapi anaknya tidak diberikan pendidikan yang baik, atau isterinya
tidak diberikan nafkah.



4U Tolsir Al-Azhar (Juzu,2)

oleh sebab itu mungkir janji dengan manusiapun berarti rnemunskiriianii
dengan Allah.

Pernah terdengar berita bahwa di satu nesFra, pernimpin tertinggi negara
itu dituduh melanggar Undang-undang Dasar negaranya. I-.alu dia rrre"i n 

^,au,bahwa dia hanya bertanggungiawab kepada Tuhan saja, mernarg! brang
bertanggungiawab kepada Tuhan saja, tetapiTuhan pula yang rnernerintahkan
dengan ayat yang tengah kita kaji ini, supaya dia mempertanggungiaurabkan
pelanggarannya itu kepada sesama manusia yang telah mensikat janiidengan-
nya. Maka janji dengan sesama manusia pada hakikatnya adatah janji densan
Allah jua, selama tidak rhenghalalkan yang haram atau mengharamkan yang
halal.

Lanjutan ayat ( kesembilan) : " Dan orang-orang yang xfurdi woktukry-
yahan don kesusoh an dan seketiko peperongon. "Di sinilah kita berternu kunci
rahasia dari iman dan kebajikan. Di dalam membina iman dan kebajikan.
syaratnya yang utama ialah sabar. Mulut bisa dibuka lebar buat rnenyerukan
iman. Beribu-ribu orang tampil ke muka menyerukan iman. tetapi hanya
berpuluh yang dapat melanjutkan perjalanan. sebahagian terbesar jatuh ter
sungkur di tengah jalan karena tidak tahan menderita, karena tiada sabar. Di
sini disebutkan ujian pertama ialah kepoyohon; termasuk di dalamnya kemis-
kinan dan serba kekurangan. Kurang sandang. kurang pangan.Kekurangan
alat untuk berjuang, kekurangan belanja untuk mengaiasi kesulitan. Kadang
kadang bagai gunung kesulitan yang ditempuh, namun kita mesti terus mene-
gakkan iman. Kesulitan dan rintangan kedua ialah kesusohon. Kesusahanialah
lantaran penyakit. Baik penyakit rohani apatah lagi karena penyakit jasmani.
Kadang-kadang seisi rumah yang tadinya hidup tenteram dan mernpunyai
rezeki yang lumayan, tiba tiba tiang keluarga yang berusaha ditimpa sakit
payah, ataupun langsung mati. Rencana semuanya jadi gagal. Kesulitan yang
ketiga ialah kesulitan yang dihadapi seketika peprangon.susunan hidup vans
lama berubah samasekali. Dahulu kita jarang merasai itu. Tetapi s€telah seiak
1939, seketika bangsa Belanda mulai berperang. sampai tahun 194.2 tentara
Jepang merebut kuasa di negeri kita. Kemudian itu perjuangan kernerdekaan
pada tahun 1945, sampai pada perjuangan selanjutnya, kita telah mengertiapa
artinya suasana perang. Berapa banyaknya manusia yang jatuh imannya karena
tidak sabar. Berapa banyaknya timbul apa yang dinamai "orang kaya baru."
menangguk harta dari jalan yang tidak halal. Mengambil keuntungan dari
kesusahan orang lain. Berapa banyaknya orang yang runtuh iman. hancur
pendirian dan hilang lenyap nilai sebagai manusia. Maka orang yang tidak sabar
menghadapi serba-serbi kesusahan itu, tidaklah mereka akan mengerti apa
yang dinamai kebajikan.

Di ddhm saat susah itulah iman diuji. orang yang beriman berpandangan
jauh. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa keadaan tidak akan seLlu
begitu'begitu saja. Sesudah susah mestilah akan timbulkemudahan. Bahkan
iman mengajarkan bahwa di dalam susah itu selalu terdapat kemudahan. Tidak
ada dalam dunia satu saatpun yang hanya semata susah ataupun sernata
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mudalr- Pedsnan kesusahan dan kemudahan tidaklah terletak di luar, melain-

kan di dahm diri kita sendiri.
[-antaran itu dapatlah dikatakan bahwasanya jalan kebajikan yang telah

dlFrbkan dalam ayat, yaitu seiak daripada iman kepada Allah dan kiakhirat,
k€pada Mahikat dan Kitab dan Nabi-nabi; sampaikepada kesudian berkurban,

rrrngeluarkan hartabmda yang dicintai untuk menolong orang-orang yang

patut ditolong, sampai kepada mendirikan shalat dengan khusyu'dan menge-

luarkan zakat dergan hati rela, dan keteguhanmemegang janji, semua susunan

itu akan runtuh behka kalau tidak ada sendi utamanya, yaitu sabar.

Kita di dunia rnempunyai banyak keinginan dan cita-cita. Kadang-kadang

kita rnengharapkan sesuatu daripada Allah dengan sangat rindu. Tetapi ka-

dang-kadarB kita lupa kelemahan kita, bahwa kita yang diatur oleh Tuhan,

bukan kita yang rnengatur Tuhan. Kita meminta segera hendaknya kesusahan

hilang, dan kita rneminta s€gera hendaknya permintaan dikabulkan. Kalau

kehendak kesegeraan itu tidak lekas dikabulkan, kitapun mendongkol. Kitapun
tidak sabar lagi- Maka yang men{gagalkan kita bukanlah orang lain, melainkan

diri kita sendiri.
Ketahuilah bahwasanya tidak kurang daripada 98 ayat didalam al-Quran

yang rn€nlrebutkan keutamaan sabar.
Sesudah ssnuanya itu diisi menurut tertibnya, barulah datang lanjutan

ryal: "Mereka itulah orang-orang yang benor-"
Artinya, isilah semuanya itu dengan tertib, mulailah dengan iman, turutilah

dengsn rasa cinta kepada sesama manusia, dan iringilah lagi iman kepada Allah

a""Sa" shalat yang khusyu', lalu berzakatlah bila telah datang waktunya dan

teguhlah tnem€garyl janii, karena binatang diikat dengan tali' sedang manusia

diikat dengan katanya sendiri. Dan sabarlah memikul tugas hidup itu semuanya.

Kalau ini sernganya sudah diisi, barulah pengakuan iman dapat diterima oleh

Alhh, dan barulah kita terhitung dan termasuk dalam daftar Tuhan sebagai

ssorang yang benar, yang cocok isi hatinya dengan amalannya. Lalu di ujung

ayat menftzlmkan lagi: "Dan mereka itulah orang'orang yang bertakwa."
(uiung ayat 1771.

Kita sudah tahu arti asli dari takwa, yaitu pemeliharaan.ltulah orang yang

selalu rnemelihara hubungannya dengan Allah. Mereka selalu berusaha' se'

hingga martabat imannya bukan menurun, melainkan selalu mendaki kepada
yang lebih tinggi.

-O.ngun 
penutup ayat menyebut bahwa itulah orang-orang yangbertakwa,

rneniadi lebih ielaslah bahwasanya setiap saat kita wajib memelihara hubungan

kita &ngan Allah. Tingkat iman kita harus diusahakan bertambah tinggi, jangan

bertambah menurun. Pokok hidup adalah keteguhan jiwa, kekuatan peribadi.

Jangan sampai kita mengerjakan agama hanya pada kulit saia. Shalat tunggak-

tunggik, tetapi iiwa gelap. sebab hanya karena keturunan belaka. Banyak orang
yarrg taat shatat, padahal tidak tahan kena cobaan. Ada orang yang taat shalat,

padahal dia bakhil; saku-sakunya diiahitnya, tidak mau menolong orang lain.

Banyak orang yang shalat, padahal pemungkir ianii. Sebab inti kehidupan yang

s€iati tidak diisinya, yaitu takwa. Ada juga orang yang kelihatan taat; selain
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shalat dan puasa, diapun berzikir, dia tekun i'tikaf dalam mesjid. Tetapi setelah
ditanyakan mengapa dia setaat itu, dia menjawab karena dia mengharapkan
pahala sekian dan sekian, untuk dirinya. Sebab itu cara berfikirnya ialah untuk
kepentingan dirinya sendiri, baik didunia ataupun di akhirat.

Setelah direnungkan ayat 777 ini dengan seksama, teringatlah kita akan
sebuah tafsir yang dikemukakan oleh lbnu Abbas, menurut riwayat yang
dirawikan oleh lbnu Jarir, Ibnu Abbas berkata:

$tyvn#i,t
"Ayat ini diturunkan di Madinah. Talsirnya ialah bahwa Tuhan telah

bersobda: Kebajikan itu bukanlah semata-mata telah mengerjokan sholof.
Tetapi kebajikan ialah ap yang telah teguh (berurat berakar) di dalam
hatimu, dari rasa taot kepada Alloh."

Shalat lima waktu sudah nyata wajib. Dia adalah.tiang agama. Kitapun
dianjurkan menambahnya dengan shalat-shalat sunnat yang berasal dari ajaran
Rasulullah. Tetapi ayat ini telah memberi ketegasan, bahwa kewajiban menger-
jakan tiang agama itu, yang kamu kerjakan dengan susah-payah, akan tetapi
tidak ada artinya untuk membangunkan kebajikan, kalau rasa takwa tidak
selalu dipupuk. Karena takwa itulah yang meninggikan akhlak, menimbulkan
budi pekerti, dermawan, peneguh janji dan sabar menderita.

WAMis3L,Ji\vy$

(178) Wahai orang-orang yang ber-
imbn! Diwajibkan atas kamu
hukum qishash pada orang-
orang yang terbunuh; orang mer-
deka dengan orang merdeka,
dan hambasahaya dengan
hambasahaya dan perempuan
dengan p€rempuan. Akan tetapi
barangsiapa yang diampunkan
untuknya dari saudaranya seba-
hagian, maka hendaklah mengi-
kuti.dengan yang baik, dan tunai-
kan kepadanya dengan cara
yang baik. Demikianlah keringa-
nan daripada Tuhanmu dan rah-
mat. Tetapi barangsiapa yang

) z,-)l.zzz ltlz z =-tLtz
oal*a.A\ 5--t -S t*lt ir,-ill q- q
,,-.' ,,,,.. -rl, . er- - i.... .

*Jt, rltt *U, )t .-!r]l9

,r-.a - ,, ,u / .
-fu.s .'t .-iJ gg';

/,
.Ct,

u./ 9;

a. 2,, )..)G. l,- z lz-z

f\ C,A g l &)! er)rr
.-ztz . ,r.r. ?) z--z .

lL'tr'l: lstdt', Llti !'G

)zz z .z z >z ..r. 
E-

,u A;; t*, sii +; a4;



Surat Al-Baqarah (Ayat 178)

(masih) melanggar sesudah de-
mikian, maka unttrknya adalah
azab yang pedih.

407

,.Q t ,,
J:\ 6b

t I I //

@gltet;"

a ,.

evil\ o
lr/

,) zz

.fl:(179) Dari untuk kamu di dalam hal
qishash itu ada kehidupan, wahai
oreng-orang yang mempunyai
fikiran dalam. Supaya kamu
semua menjadi orang-orang yang
bertakwa.

z laz t I 4zz zrt ..,s irJ !J;vt

Qishosh

Dengan ajaran Agama Islam, Nabi Muhammad s.a.w. telah mempersatu-
kan bangsa Arab yang telah beratus tahun tidak mengenal persatuan, karena
tidak ada suatu cita untuk mempersatukan. Agama pusaka Nabi Muhammad
sudah tinggal hanya sebutan. Yang penting bagimereka ialah kabilah sendiri. Di
antara kabilah dengan kabilah berperang. Bermusuh dan berebut tanah pe-

ngembalaan ternak atau berebut unta ternak itu sendiri. Niscaya terjadi pem-
bunuhan, maka timbullah cakak berbelah* di antara suku dengan suku atau
kabilah dengan kabilah. Merasailah** suku yang lemah dan kecil, berleluasalah
kabilah yang besar dan kuat. Menurut keterangan al-Baidhawi, ahli tafsir yang
terkenal: "Di zaman Jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua
buah persukuan Arab. Yang satu kabilahnya kuat dan yang satu lagi lemah.
Maka terbunuhlah salah seorang dari anggota kabilah kuat itu oleh kabilah yang
lemah tadi. Lantaran merasa diri kuat, kabilah yang kuat itu mengeluarkan
sumpah; akan mereka balas bunuh, biarpun yang terbunuh di kalangan mereka
seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Walaupun.yang
terbunuh di kalangan mereka seorang perempuan, mereka akan minta ganti
nyawa dengan seorang laki-laki."

Riwayat ini juga dibawakan oleh lbnu Abi Hatim dan Said bin Jubair.
Lantaran itu maka hukum qishash.zaman jahiliyah bukan hukum, tetapi balas
dendam, yang mereka sebut J[_: Tsar.

Agama Islampun datang, yaitu di saat perdendaman masih belum habis.
Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya
hukum qishash, bukan balas dendam. Maka kalau terjadi lagi pembunuhan
manusia atas manusia, tanggunglawab penuntutan hukum bukan saja lagi

" Cakak berbelah - berbelah-belahan kampung timbul perkelahian.
** Merasai : menderita.
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terletak pada keluarga yang terbunuh, tetapi terletak ke atas pundak orang
yang beriman. Balas dendam harus dicegah, yang berhutang nyawa harus
dibayar dengan nyawa, tetapi pintu maaf selalu terbuka; maka datanglah ayat
ini:

"Wahai orang-orong yong beriman! Diwajibkan atas kamu hukum qi-
shash pada orong-orang yong terbunuh; orang merdeka dengan orongmer-
deka, dan hombasahaya dengan hombanhaya, dan perempuan dengon
perempuan."

Di pangkal ayat ini kita telah mendapat dua kesan. Pertama urusan
penuntutan bela kematian telah diserahkan kepada orang-orang yang beriman.
Artinya kepada masyarakat, masyarakat Islam. Masyarakat lslam mempunyai
SYURA (lihat Surat 42 as-Syura, ayat 38). Di zaman ayat turun yang memimpin
masyarakat Islam itu ialah Rasulullah s.a.w. sendiri. Ayat ini telah menunjukkan
bahwa masyarakat orang yang beriman wajib mendirikan pemerintahan untuk
menegakkan keadilan, di antaranya untuk menuntutkan bela atas orang yang
mati teraniaya.

Kesan yang kedua ialah bahwa bela nyawa itu mulailah diatur seadil-
adilnya. Di antaranya ditunjukkan contoh-contohnya; kalau orang laki-laki
merdeka membunuh laki-laki merdeka, wajiblah dilakukan hukum qishash
kepadanya, yaitu dia dibunuh pula. Kalau seorang hambasahaya membunuh
seorang hambasahaya, diapun akan dihukum bunuh. Kalau seorang perem-
puan membunuh seorang perempuan, si pembunuh itu akan dihukum bunuh
pula.

Dengan tiga patah kata ini mulailah ditanamkan peraturan yang adil,
pengganti peraturan jahiliyah yang berdasar balas dendam. Di zaman jahiliyah,
sebagai dikatakan tadi, walaupun yang terbunuh itu seorang budak, dan yang
membunuh itu budak pula, wajiblah tuan dari budak yang terbunuh itu yang
membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembu-
nuhnya perempuan pula, wajiblah yang membayar dengan nyawanya laki-laki
keluarga perempuan itu. Kalau belum maka keluarga si- terbunuh belumlah
merasa puas. Dalam peraturan ini, adalah bahwa siapa yang membunuh, itulah
yang menjalankan hukum qishash dengan dirinya sendiri. Baik yang terbunuh
orang merdeka atau budak, dan yang membunuh orang merdeka pula atau
budak, namun yang berhutang itulah yang membayar. Dalam haljiwagantijiwa
itu, dilanjutkan hukum Taurat, sebagaimana tersebut di dalam Surat al-Maidah
(Surat 5, ayat 451: "Annalsa binnafsi,""Nyawa bayar Nyawa." Ayat ini kemu-
dian turunnya daripada Surat al-Baqarah ayat 178 ini.

Dengan ayat ini nyatalah bahwa hak menuntut kepada si pembunuh
supaya dia dibunuh pula masih tetap ada pada keluarga yang terbunuh- Tetapi
perjalananhukum telah mulai di bawah tilikan orang-orang yang beriman di sini
ialah hakim. Sebab dia yang diserahi dan diakuioleh orang-orangyangberiman
untuk menjaga perjalanan hukum.

Akan tetapi ayat ini telah menimbulkan suasana yang berbeda samasekali
dengan zaman jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas
pundak tiap-tiap orang-orang yang beriman. Termasuk keluarga si pembunuh
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dan keluarga si terbunuh. Dan orang-orang yang beriman itu adalah ber-
saudara:

';;l_:i|6tt;t,

'Hanyruxnya orang-orang yong beriman itu adalah bersaudara."

Maka kalau masih ada jalan lain, selain daribunuh, yaitu jalan maaf, dalam
su:lsana orang beriman, saudara dengan saudara, adalah sangat diharapkan.
Sebab itu lanjutan ayat berbunyi:. "Akan tetapi barangstopo yang diompunkan
untuknya dari xudaranya sebagian, maka hendaklah mengikuti dengan yang
baik, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik." Artinya jika ada
pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walaupun sebahagian, tidak
s€muanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu di-
sambut dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam susunan ayat disebutkan
bahwa yang memberi maaf itu ialah saudoranya; banyak ahli loghat memberi
arti yaitu si pemberi maaf itu, sebagai keluarga dari yang terbunuh ialah
memandang bahwa si pembunuh itu saudara sendiri, dia berikan kepadanya
maaf. Pada waktu itu hakim harus menyetujui dan menguatkan pemyataan
yang mulia itu. Itulah yang dikatakan mengikuti dengan baik. Maka dengan
pemberian maaf permusuhan dua keluarga telah hilang, malahan telah dianggap
bersaudara- Hakim menyambut keputusan kedua keluarga ini dengan baik.
Tetapi si pembunuh dengan keluarganya - sebagai orang-orang yang mu'min
pula - harus mengingat kelanjutan, supaya persaudaraan ini menjadi kekal dan
dendam kesumat jadi habis. Di sinilah keluar peraturan yang bernama diyat.
Yaitu harta ganti kerugian. Jaminan hartabenda untuk keluarga yang terbunuh.
Ini yang disebut diyat yang ditunaikan kepadanya dengan baik, cara yang
ma'ruf- Tentu saja secara perdamaian kedua belah pihak dengan disaksikan
hakim berapa diyat harus dibayar.

Lantaran itu ielaslah bahwa dalam hukum pidana pembunuhan, Islam
mempunyai tiga taraf; pertama nyawa bayar nyawa, kedua maaf, ketiga diyat.

Dalam qishash perkembangan hukum dalam Islam, ada juga kejadian, diyot
itupun tidak diterimanya, karena berkembangnya rasa iman. Ada bapa dari
yang terbunuh berkata kepada keluarga yang membunuh: "Anak saya yang
satu sudah terbunuh oleh saudaranya sendiri, saya tidak mau kehilangan dua
anak." Ketika akan dibayar diyat dia berkata: "Yang hilang tidaklah dapat
diganti dengan uang. Marilah kita ganti saja dengan ukhuwah yang rapat di
antara kita."

Apatah lagi pintu buat memberi maaf tentang diyat inipun memang ada.
Tersebut di dalam Surat an-Nisa' (Surat 4, ayat 92).

(rv,1..,,, 1 I;; 15-|j 9: yt J{fu |i,
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"Dan diyat yans @ajib) diserahkan kepada keluarganya (keluarga si
terbunuh). Kecuali jiko mereka (keluarga) itu menshadaqahkan."

(an-Nisa': 92)

Maka berkata ayat selanjutnya: "Demikianlah keringanan dariTuhanmu
dan rahmat " Moga-moga dengan cara peraturan demikian persaudaraanmu
menjadi kekal, iman menjadi bertambah mendalam, dan pintu berdamailebih
terbuka daripada penuntutan hukum. Memberi ihsan lebih tinggi daripada
menuntut hak. Di sini diminta sangat kebijaksanaan hakim.

Tetapi ayat mempunyai ujung lagi:. "Tetapi barangsiapa yang (masih)
melonggar sesudoh demikian, maka untuknya adalah azab yang pedih."
(ujung ayat i78).

Sesudah hukum diputuskan, baik secara qishash ataupun secara diyat
kalau masih ada yang membunuh, misalnya ada keluarga si terbunuh merasa
tidak puas, lalu dibunuhnya sipembunuh tadi, padahal sudah selesaidengan ba-
yaran diyat, karena ada di kalangannya yang memberi maaf, atau si pembunuh
itumerasa congkak karena tidak jadi dia dihukum bunuh, maka tidak pelak lagi,
azab yang pedihlah yang akan diterimanya. Artinya pada waktu itu hakim
bertindak melakukan hukum yang tidak mengenal ampun, demi menjaga
ketenteraman bersama. Hakim dapat membunuh si pembunuh itu. Dan di
akhirat tentu saja orang yang merusak perdamaian itu mendapat hukum neraka
yang pedih pula.

Hukum yang terperinci tentang qishash, maaf dan diyat ada didalam kitab
kitab Fiqh. Yang dapat disimpulkan di sini ialah hukum pidana Islam tentang
qishash lebih banyak diserahkan kepada .ialan ishlah kedua belah p ihak,
keluarga pernbunuh dan yang terbunuh. Dan kalau keluarga terbunuh tidak
mau menerima diyat, maka hakim tidak memaksa diyat, melainkan dibunuhlah
si pembunuh itu oleh hakim. Yakni setelah diselidikiduduk perkara sedalam-
dalamnya.

Menurut pengetahuan kita hukum qishash menurut al-Quran ini masih
berjalan sepenuhnya dalam kerajaan SaudiArabia, Yordania, Irak dan Kuwait.
Kalau seorang pembunuh telah ditangkap dan diperiksa dan telah terang
salahnya, terlebih dahulu ditanya keluarga siterbunuh apakah dia mau mem-
beri maaf dan menerima diyat. Kalau mau akan diadakan penaksiran yang
patut. Kalau keluarga itu tidak mau barulah dijalankan hukum bunuh.

Kita yakin bahwa hukum yang diturunkan al-Quran inilah jalan yang baik.
Kalau sekiranya diserata-rata negerilslam yang berlaku sekarang ialah hukum
pidana secara barat, bukanlah berartibahwa itulah yang lebih bagus, hanyalah
karena beratus tahun lamanya hukum baratlah yang menguasai negeri-negeri
lslam sebab mereka jajah. Tetapi di negeri-negerilslam yang telah merdeka, di
zaman siif;arang mulai timbulkembalipeninjauan atas hukum dan pembinaan
hukum yang sesuai dengan keperibadian bangsa itu sendiri, di antaranya di
negeri kita lndonesia. Tidaklah mustahilbahwa perkembangan fikiran kita akan
sampai juga kepada cara lslam ini; qishash dasar pertama, maaf yang kedua dan
diyat, yaitu ganti kerugian di bawah tilikan hakim, yang ketiga.
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"Dan untuk kamu dalam hol qishash it:u ada kehidupan, wahai orang-
orong yang mempunyai likiran dalom." (pangkal ayat 179). Artinya, dengan
adanya hukum qishash, nyawa bayar nyawa, sebagai hukum tingkat pertama,
terjaminlah kehidupan masyarakat. Orang yang akan membufiuh berfikir
terlebih dahulu sebab diapun akan dibunuh. Lantaran itu hiduplah orang
dengan aman dan damai, dan dapatlah dibendung kekacauan dalam masya-
rakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah.

Tetapi kalau si pembunuh hanya dihukum misalnya 15 tahun, dan apabila
datang hari besar, dan mungkin pula hukumannya dipotong, orang-orang yang
telah rusak akhlaknya akan merasa mudah saja membunuh sesama manusia.
Bahkan ada penjahat yang lebih senang masuk keluar penjara, ada yang
memberi gelar bahwa penjara itu "hotel prodeo" atau pondokon grotis dan
sebagainya.

Sungguhpun demikian selalu juga ada terdengar ahli-ahli ilmu masyarakat
yang meminta supaya hukum bunuh itu ditiadakan. Tetapiapa yang dikatakan
al-Quran adalah lebih tepat. Lebih baik dipegang pangkal kata, yaitu hutang
nyawa bayar nyawa. Adapun membunuh dengan tidak sengaja ataupun dengan
sebab-sebab yang lain, itu dapatlah diserahkan kepada penyelidikan polisi,
jaksa atau hakim, sehingga menjatuhkan hukum dapat dengan seadil-adilnya.
Tetapi meniadakan hukum bunuh samasekali adalah suatu teoriyang terlalu
cayah,* sebab ahli-ahli penyakit jiwa manusia telah membuktikan memang ada
kejahatan jiwa itu yang hanya dengan hukuman matilah baru dapat dibereskan.
Apatah lagi orang yang telah membunuh, menjadiamat rusak jiwanya, sehingga
bila bertengkar sedikit saja, mudah saja dia mencabut belati dan hendak
membunuh lagi.

Maka diakhir ayat dinyatakanlah kunciyang sebenarnya: "Supoyakamu
semuo menjadi orang-orang yang bertakuro. " (ujung ayat 179).

Dengan ujung ayat yang demikian teranglah bahwa maksud masyarakat
beriman ialah menegakkan keamanan, memelihara perdamaian dan memper-
tahankan hidup. Kalau ada yang dihukum bunuh, adalah untuk menjaga
keamanan hidup masyarakat seluruhnya. Dan dalam pada itu keselamatan
hidup bukanlah bergantung kepada adanya undang-undang saja. Keamanan
hidup orang dan masyarakat lebih terjamin apabila tiap-tiap peribadi ada
mempunyai kesadaran beragama, yaitu takwa. Sehingga bukan undang-un-
dang yang mencegah mereka jahat, melainkan takutnya kepada hukumTuhan.

ItulahrAKwA.

(180) Diwajibkan atas kamu apabilase-
orang daripada kamu hampir
mati jika dia ada meninggalkan
harta supaya berwasiat untuk ke-
dua ibu bapa dan keluarga ter-
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* Lengah, tidak awas, tidak teliti.
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dekat, dengan baik. Kewajiban
atas orang-orang yang takwa.

Maka barangsiapa yang mengo-
bahnya setelah dia mendengar-
nya, tidaklah ada dosa melainkan
atas orang yang mengobah-
obahnya itu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar,
lagiMengetahui.

Dan barangsiapa yang takut,
bahwa dari yang berwasiit itu
ada kekeliruan atau dosa, lalu
diperdamaikannya di antara me-
reka, maka tidaklah dia berdosa.
Sesungguhnya Allah adalah
Maha Pengampun lagi Penya-
yang.

Talsir Al-Azhor (Juzu' 2)
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Ayat yang di atas membicarakan soal orang yang mati terbunuh dan
hukum qishash. senafas dengan urusan kematian, maka Tuhan menerangkan
lagi apa yang patut diperbuat oleh orang yang hampir mati. Satu waktu orang
ditimpa sakit dan dia sendiri kadang-kadang telah merasa bahwa sakitnya itu
adalah yang penghabisan di dunia. satu waktu orangpun merasa dirinya sudah
tua, sudah dekat masanya dia meninggal dunia. Pada saat yang demikian Tuhan
menganjurkan meninggalkan wasiat.

"Diwajibkan atas kamu apabila seorang daripada kamu hampir mati jika
dia ada meninggalkan harta, supoyo berwasiat untuk kedua ibu bapa dan
keluarga terdekat, dengan baik. Kewajiban atas orang-orang yang tokwa.,,
(ayat 180).

Patutfuga kita ketahui pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini.
Setengah ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat yang ini tidak berlaku
lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam Surat an-Nisa'yang telah
terang menyatakan pembahagian waris. Ibu dan bapa telah ada ketentuan
baginya. Maka segala keluarga qorib yang telah mendapat pembahagian waris
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- kata ulama itu - tidak lagi terkena oleh ayat ini. Jadi ayat ini mansukh.
Apatah lagi sudah adaHadis yang dirawikan oleh Termidzi:

*,,0-+;t^1&6+;'JLlAf iutl:.'Y
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"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak,
maka tidak ada wasiat untuk waris." Dirawikan kelima pengarang Sunan
kecuali Abu Daud. Termidzi berkata "Shahih."

Tetapi yang sebahagian ulama lagi mengatakan bahwa ayat ini tetap
berlaku, yakni orang yang mampu. Orang yang hartabendanya banyak. Karena
di dalam ayat ini hartabenda itu bukan disebut mol tetapi khairan. Arti khoiran
ialah boik. Maka kalau dikatakan sifulan meninggalkan khairan, yang dimaksud
adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini mereka kuatkan dari sebuah
riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat
wasiat, lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mu'minin Aisyah (r.a.) Maka
bertanyalah beliau: "Berapa banyaknya harta engkau?" Dia menjawab: "Ada
tigaribu!" Lalu beliau tanyakan pula: "Berapa anak-anak engkau?" Orang itu
menjawab: "Ada empat." Lalu ibu orang yang beriman itu berkata: "Memang
Allah menyatakan jika engkau meninggalkan khairan hendaklah berwasiat.
Tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anak-
anakmu, itulah yang lebih baik!"

Dan menurut riwayat al-Baihaqi, Alibin Abu Thalib r.a. datang maulanya*
dalam maula itu sakit keras. Lalu maula itu bertanya: "Apakah tidak patut kalau
hamba berwasiat?"Saiyidina.Ali bertanya: "Berapa harta yang akan engkau
tinggalkan?" Maula itu menjawab: "Ada tujuhratus dirham atau enamratus
dirham." Mendengar itu berkatalah Ali: "lni cuma harta yang sedikit, tidak usah
berwasiat. Biarkan sajalah untuk waris engkau."

Dengan demikian maka golongan kedua ini berpendapat bahwa ayat wasiat
tidaklah mansukh. Apatah lagi ayat yang demikian terang, tidaklah dapat
dinasikhkan oleh Hadis Ahad sebagai yang dirawikan oleh Imam Termidzi itu.
Ayat ini berlaku untuk orang kaya, yang banyak peninggalannya. Apatah lagi
kadang-kadang empat lima orang waris yang akan menerima pusakanya. Di
antara mereka ada yang kaya, sehingga waris yang akan diterimanya dari si mati
hanya sebagai tambahan biasa saja dari hartanya. Sedang waris yang satu amat
melarat hidupnya. Maka berwasiatlah untuk waris yang miskin itu. Ada juga

perumpamaan lain yang dikemukakan orang, yaitu seorang pemuda masuk
Islam, padahal ayah bundanya belum masuk Islam. menurut hukum waris,

* Maula, bekas tawanan perang atau turunannya, lalu dipelihara oleh yang menawan,

dianggap sebagai keluarga. (Lihat Surat al-Ahzab, Surat 33 ayat 5).
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orang yang masih kafir tidak bisa menerima waris daripada orang Islam. Maka si
anak yang telah Islam itu mewasiatkan sebahagian hartabendanya untuk
ayah bundanya yang masih kafir itu, moga-moga tertarik hatinya kepada Islam
karena kebaikan budi puteranya itu.

Kitapun dapat mengemtrkakan misal yang lain. Yaitu satu keluarga yang
dahufunya hidup miskin di kampung. Lalu seorang di antara anaknya pindah
mencari peruntungan di kota besar, sampai dia kaya raya, dan banyak pula
anaknya. Padahal ayah bundanya yang telah tua tinggal di kampung dalam
kemiskinan. Dari waris mereka hanya akan mendapat seperenam, dan orang
yang akan mengurus nasib orang tua-tua itu tidak ada pula. Si anak berwasiat
menentukan tambahan harta selain dari waris untuk ayah bundanya itu.

Atau orang yang meninggalkan beberapa buah rumah yang karau dia mati
rumah'rumah itu akan difaraidhkan, dan berkuasalah sekalian waris membagi
atau menjualnya. Lalu diwasiatkannya bahwa sebuah rumah yang ditentukan-
nya sendiri adalah khusus untuk isterinya (sebab isteri hanya mendapat seper-
delapan, kalau si mati ada mempunyai anak), atau untuk anak perempuannya
yang banyak anaknya, sedang suaminya miskin.

Tetapi kalau yang akan ditinggalkannya hanya harta yang sedikit, apalah
gunanya berwasiat, dan peganglah cara yang ditunjukkan oleh Aisyah dan Ali
bin Abu Thalib itu. Dan ingat lagi bahwasanya dalam ketentuan wasiat tidaklah
boleh lebih daripada sepertiga jumlah harta. supaya jangan teraniaya pula waris
yang berhak menurut pembahagian mereka masing-masing.

Di ujung ayat dikuatkan lagi, ialah berwasiat itu menjadi kewajiban bagi
orang yang bertakwa. Sebab itu jika engkau diberi Allah rezeki, janganlah
sampai seketika engkau menutup mata meninggalkan kekacauan dalam ka-
langan. keluarga, masih juga hendaknya engkau meninggalkan kenang-kena-
ngan yang baik untuk mereka, yang akan mereka ingat-ingat setelah engkau tak
ada lagi. Dan amat baik, bahkan dianjurkan dalam agama jika wasiat itu
dituliskan. Ada baiknya jika dibawa ke muka notaris. Yaitu secara zaman
moden kita ini.

"Maka barangsiapa yang mengobahnya sesudah dio mendengarnya,
tidaklah ada doso melainkan atas orang yang mengobah-obahnyolfr. S"-
sungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, lagi Mengetahui." (ayat 181).

Dengan ayat ini teranglah bahwa kalau terjadi kecurangan dari yang
mendengar wasiat, biasanya pada wasiat yang tidak tertulis dan tidak pakai
saksilain, maka yang berwasiat tidaklah berdosa lagi, sebab kewajibannya telah
dilepaskannya. Yang berdosa ialah siapa yang curang itu. Baik yang mendengar
atau warig, lain yang tidak suka setia memegang bunyi wasiat karena loba dan
tamak. oleh sebab itu hendaklah pegang teguh wasiat si mati dan jalankan
dengan setia. Janganlah sampai hartabenda pencaharian orang yang mati itu
yang telah didapat oleh si waris sebagai kekayaan yang tiba-tiba, menjadi fitnah.
Sebab segala bunyi wasiat si mati, dan pertanggungiawaban yang mendengar
wasiat, dan waris yang akan menjalankan sepanjang wasiat, semuanya adalah
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didengar dan disaksikan oleh Tuhan. Dan hatijujur atau hati curang diketahui-
t-.,lvu: 

a.

Dan barangsiapa yang takut bahwa dari yang berutasiat itu ada kekeli-
ruan atau dosa." (pangkal ayat 182). Misalnya dia meninggalkan wasiat yang
keliru, yang kacau sehingga merugikan kepada waris, atau wasiat yang me-
ngandung dosa, seumpama memungkiri pewarisan kepada setengah anak
karena pengaruh beristeri banyak, atau banyak dia memberikan wasiat kepada
keluarga lain yang bukan waris, padahal harta yang akan dibagi hanya sedikit,
sehingga timbul silang sengketa di antara para waris dan penerima wasiat. "Lolu
diperdomaikannyo di antara mereka, maka tidaklah dia berdoso." Artinya
tidaklah salah perbuatannya itu, bahkan terpujilah dia dapat menyelesaikan
yang kusut, menjernihkan yang keruh di antara orang sekeluarga. "Sesungguh-
nya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Penyayeng." (ujung ayat 182).

Mungkin juga maka di dalam ayat ini dikatakan tidaklah berdosajika dia
suka memperdamaikan, ialah karena kadang-kadang apabila perselisihan su-
dah sangat memuncak ditumbuhi nafsu serakah kedua pihak, kalau ada yang
hendak memperdamaikan, amatlah sulitnya. Payah memasuki. Apatah lagi tiap-
tiap dicari kata perdamaian, kerapkali meninggalkan kesan tidak puas di antara
kedua belah pihak. Sebab itu orang yang hendak mencampurijadiragu-ragu.
Maka dalam ayat ini dianjurkan Tuhan dengan kata yang halus sekali, tidaklah
mengapa dan tidaklah berdosa jika engkau coba mendamaikan.mereka, moga-
moga berhasil. Apatah lagi mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih
termasuk dalam rangka Amar Ma'ruf Nahyu Munkar juga. Kalau berhasil
perdamaian itu, maka segala sengketa yang lama diberi ampun oleh Tuhan. Dan
kep'ada si tukang damaiTuhanpun akan melimpahkan RahimNya.

Maka derigan ayat ini satu kesan yang mendalamlah bagi orang mu'min dan
orang yang bertakwa, jika Allah memberikan kekayaan kepadanya'supaya
jangan lupaberwasiat. Bukan saja untuk keluarga, bahkan wasiat jugalah untuk
amal yang besar-besar. Jihad fi-sabilillah. Apatah lagi di zaman kita sekarang,
agama kita menghendaki usaha-usaha pembangunan yang besar. Tirulah kebia-
saan-kebiasaan yang baik dari jutawan-jutawan dunia yang mendirikan t'oundo
tion untuk diambil orang faedah hartanya sesudah dia meninggalkan, sebagai
Rockefeller, Ford Fundation, Carnegie Fundation dan lain-lain. Dan ada juga
yang berwasiat mendirikan universitas bagi menyebarkan ilmu pengetahuan.
Dan waris-waris mereka yang tinggal tidak pula berkecil hati. Sebab merekapun
mempunyai kekayaan sendiri dan tidak mengharapkan benar daripada warisan
ayahnya yang meninggal itu.

( 183) waha' ffi Bu'#?r'*:'-"T: iAt'i7; qlljr, j)t C'L-
puasa sebagaimana telah diwajib-
kan atas orang-orang yang se-
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belum kamu, supaya kamu men-
jadi orang yang bertakwa.
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(184) (Yaitu) beberapa hari yang dihi.
tung. Maka barangsiapa yang di
antara kamu dalam keadaannya
di dalam sakit atau dalam per-
jalanan, maka perhitungan dari
hari yang lain. Dan atas orang-
orang yang berat mereka atas-
nya ialah fidyah (yaitu) memberi
makanan orang miskin. Tetapi
siapa yang menderma lebih,
maka itu adalah baik untuknya.
Dan bahwa berpuasa itu adalah
lebih baik buat kamu jika kamu
mengetahui.

(185) (Yaitu) sebulan Ramadhan, yang
diturunkan padanya al-Quran,
menjadi petunjuk bagi manusia
dan penjelasan dari petunjuk itu
dan pembeda. Maka barangsiapa
yang menyaksikan bulan di an-
tara kamu hendaklah dia puasa.
Dan barangsiapa yang dalam ke-
adaan sakit atau dalam perjala-
nan, maka hitungan di hari yang
lain, Allah menghendaki keringa-
nan untuk kamu, dan bukanlah
Allah menghendaki kesukaran
untuk kamu. Dan hendaklah
kamu sempurnakan hitungan,
dan hendaklah kamu membesar-
kan nama Allah atas apa yang
telah diberikanNya petunjuk
akan kamu, dan supaya kamu
bersyukur.
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Puaso
Puasa bulan Ramadhan telah termasuk salah satu dari lima Rukun (tiang)

Islam. Dalam bahasa Arab puasa disebut shiyam atau shoum, yang pokok
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artinya ialah menahan. Di dalam peraturan Syara' dijelaskan bahwasanya
shiyam menahan makan dan minum dan bersetubuh suami isteri dari waktu
fajar sampai waktu maghrib, karena menjunjung tinggi perintah Allah. Maka
setelah nenek-moyang kita memeluk Agama Islam kita pakailah katePUASA
buat menjadi arti daripada shiyom itu. Karena memang sejak agama yang
dipeluk terlebih dahulu, peraturan puasa itu telah ada juga. Maka bersabdalah
Tuhan: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kepada kamu puasa,
sebagaimana telah diwajibkan at as orang-or ong y ang sebelum komu. " (pang-

kal ayat 183).
Sahabat Nabi kita, salah seorang ahli tafsir yang terkenal I

Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, bahwa apabila sesuatu
dimulai dengan panggilan kepada orang yang percaya, sebelum sampai ke
akhirnya kita sudah tahu bahwa ayat ini akan mengandung suatu perihal yang
penting ataupun suatu larangan yang berat. Sebab Tuhan Yang Maha Tahu itu
telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia menggalangkan
bahu buat memikul perintah llahi itu hanya orang yang beriman. Maka perintah
puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan diri
dan kebiasaan tiap hari. Kalau perintah tidak dijatuhkan kepada orang yang
beriman tidaklah akan berjalan. Orang yang merasa dirinya ada iman bersedia
menunggu, apa agaknya perintah yang akan dipikul itu. Dan bersedia merobah
kebiasaannya, menahan nafsunya dan bersedia pula bangun di waktu sahur
(dinihari) dan makan pada waktu itu, karena Tuhan yang memerintahkan. Dia
bersedia menahan seleranya membatasi diri di dalam melakukan suatu latihan
yang agak berat.

Dengan ini dapatlah kita fahamkan bahwasanya peraturan puasa bukanlah
peraturan yang baru diperbuat setelah Nabi Muhammad s.a.w. diutus saja,
melainkan sudah diperintahkan juga kepada ummat-ummat terdahulu. Meski-
pun Kitab Taurat tidak menerangkan peraturan puasa sampai kepada yang
berkecil-kecil, namun di dalamnya ada pujian dan anjuran kepada orang supaya
berpuasa.

Nabi Musa sendiri pernah puasa 40 hari. Sampai kepada zaman kita ini
orang Yahudi masih tetap melakukan puasa pada hari-hari tertentu; puasa satu
minggu sebagai peringatan hancurnya Jerusalem dan diambilnya kembali.
Puasa hari kesepuluh pada bulan ketujuh menurut perhitungan mereka, yang
mereka puasakan sampai malam.

Dalam Kitab Injilpun tidaklah diberikan tuntunan puasa sampai kepada
yang berkecil-kecil. Nabi Isa Almasih menganjurkan berpuasa, tetapijangan
dilagakkan. Buatlah seakan-akan orang tidak tahu bahwa engkau puasa;
minyaki rambut baik-baik dan cuci muka supaya jangan kelihatan kusut karena
puasa. Puasa orang Kristen yang terkenal ialah Puasa Besar sebelum Hari
Paskah. NabiMusa mempuasakan hari itu, demikian juga Nabi Isa dan murid-
murid beliau. Kemudian gereja-gereja memutuskan pula hari-hari yang lain buat
puasa, menurut yang diputuskan oleh pendeta-pendeta mereka dalam sekte
masing-masing. Ada juga mempuasakan diri di hari-hari tertentu dari makanan
tertentu, sebagai puasa dari daging, puasadari ikan, puasa dari telur dan susu.

pula, yaitu
ayat telah
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Adapun puasa mereka menurut peraturan lama, makan hanya sekali dalam
sehari semalam itu, tetapi kemudian ada perubahan, yaitu masa dari tengah
malam sampai tengahari.

Orang Hindupun mempunyai puasa, demikian pula penganut agama
Budha Bikshu (pendeta Budha) berpuasa sehari semalam, dimulai tengahari
tetapiboleh minum.

Dalam agama Mesir purbakalapun ada juga peraturan puasa, terutama
atas orang-orang perempuan. Bangsa Romawi sebelum Masehipun berpuasa.
Di dalam Surat Maryam kita lihat bahwasanya Nabi Zakaria dan Maryam, ibu
Nabi lsapun mengerjakan puasa. Selain menuruti peraturan tidak makan dan
tidak minum dan tidak bersetubuh (bagi Nabi Zakaria), berpuasa juga dari
bercakap.

Dengan demikian dapatlah kita kesimpulan bahwasanya puasa adalah
Syariat yang penting di dalam tiap-tiap agama, meskipun ada perubahan-
perubahan hari ataupun bulan. Setelah Rasulullah s.a.w. diutus ditetapkanlah
puasa buat ummat Islam pada bulan Ramadhan dan dianjurkan pula menambah
(tbthawwu') dengan hari-hari yang lain.

Maka setelah diterangkan bahwasanya kewajiban berpuasa yang dipikul-
kan kepada orang-orang yang beriman telah juga dipikulkan kepada ummat-
ummat yang sebelum mereka, maka di ujung ayat diterangkanlah hikmah
perintah puasa itu, yaitu: "Supoy a kamu menjadi orang-orang yong bertakwa."
(ujung ayat I83).

Dengan puasa orang beriman dilarang makan dan minum dan dilarang
bersetubuh, ialah karena hendak mengambil faedah yang besar daripada
larangan itu. Yang pertama ialah latihan mengendalikan diri. Kalau di segala
waktu dilarang memakan makanan yang haram, maka di dalam bulan puasa
makanan yang halalpun dilarang. Orang yang beriman dapat menahan nafsu-
nya karena melaksanakan perintah Allah. Walaupun dia sering terpencil se-
orang diri, tidak seorang juapun manusia melihatnya, namun dia tetap ber-
puasa, sebab percayanya bahwa Tuhan selalu melihat. Dengan demikian orang
mu'min mendidik iradat atau kemauan dan dapat mengekang nafsu. Ada dua
syahwat yang sangat mempengaruhi hidup, yaitu syahwat laraj atau sex,
kelamin dan syahwat perut. Kalau keduanya ini tiada terkendali, bisalah
kemanusiaan manusia menjadi runtuh dan turun bertukar menjadi kebina-
tangan. Tetapi apabila dapat dikendalikan dengan puasa, kemanusiaan tadi
akan naik tingkatnya. Kesabaran menahan adalah nilai yang amat penting bagi
keteguhan jiwa. Sebab itu maka bersabda Nabi kita s.a.w.

( pv nt,D )i-7,3.i)-i\i4i
"Puaso adalah seporoh dari sabar. " (Dirawikan oleh Ibnu Majah).

Dokter-dokterpun mengatakan bahwa puasapun amat penting bagi kesiha-
tan. Terihgat penulis "Tafsir" iniakan sahabatnya almarhum K.H. Wahid Ha-
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syim, alim dan politikus Islam yang terkenalitu. Selama hayatnyahampirsetiap
hari beliau puasa. Karena dengan jalan demikian beliau rasai benar betapa besar
khasiat puasa beliau itu mengurangi penyakit gula yang menyeranEdiri beliau.
Tetapi beliau tegaskan, bahwasanya bagibeliau yang utama sekalitrlah niat
beribadat, yang nomor dua barulah kesihatan. Memang demikianlah pendirian
orang yang alim. Karena kalau berpuasa dengan niat hanya untuk kesihatan
badan, belumlah tentu diterima Tuhan. Tetapi berpuasa dengan niat mencapai
takwa, itulah yang dikehendakiTuhan, dan untung juga kalau disampingibadat
diapun membawa kesihatan.

Sebagai kita katakan tadi orang Hindu pemuja berhalapun berpuasa.
Tetapi pangkalan berfikir mereka jauh berbeda dengan ajaran Islam. Kalau di
ayat ini diterangkan maksud puasa ialah untuk membina takwa, maka bagi
rnereka ialah menyiksa diri yang dinamai rogo dan.iuga untuk mematikan
kehendak-kehendak. Karena menurut mereka, selama rogo ini masih kuat
teguh, selama itu pula terhambatlah nyawa mencapaikenaikannya ke derajat
yang tinggi, yang oleh penganut Budha disebut nirwano. Budha Gautama
sendiripun pada mulanya berpendirian demikian, sehingga satu waktu raganya
menjadi kurus-kering seketika dia bersemadi di bawah lrchon bodhi.

Dalam kalangan Nasranipun dipandang kehidupan yang lebih sucimurni
jika orang tidak kawin (celibat). Artinya puasa terus-menerus daripada hu-
bungan kelamin. Kadang-kadang pengaruh-pengaruh yang demikian masuk
juga ke dalam kalangan kaum Shufi dalam lslam, sehingga Imam Ghazali sendiri
pemah memujikan orang yang tidak kawin. Sebab berkeluarga bisa jadime-
lemahkan'azam buat menuju thariq (jalan) kepada mencapai fana.

Maka apabila kembali pada maksud ayat ini yaitu diperintahkan puasa

supaya kamu bertokuro, dapatlah difahamkan jalan tengah yang dikehendaki
lslam dengan puasa. Sebulan penuh mereka disuruh berpuasa dariwaktu fajar
sampai waktu maghrib menahan makan dan minum, menahan bersetubuh dan
mengendalikan diri dalam bercakap, melihat dan mendengar serta mem-
perbanyak ibadat. Dan tempat mereka bertanggungiawab adalah semata'mata
Tuhan Allah. Apabila puasa ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan
iman dan kesadaran (lmanan Wahtisaabon), maka sehabis hari sebulan itu
akan sangatlah terasa kesannya yang besar bagi jiwa. Lantaran itu pula dapat
difahami jika ulama-ulama menganjurkan supaya tiap-tiap malam puasa itu
dibaharui niat. Niat hendak puasa besok karena Allah. Meskipun misalnya tidak
diucapkan, tetapi dirasakan dalam hati.

Niscaya kitapun bertemu orang yang puasa asal perut lapar saja. Di-
bendungnya selera satu hari penuh, tetapi ketika berbuka puasa dihantamnya
mana yang terletak dengan tidak terkendalikan, sehingga belanjanya sebulan
puasa sama dengan belanja setahun. Nanti bila tiba waktu beiibadat tarawih
atau fodorus matanya sudah ngantuk karena terlalu kenyang. Tentu kurang
sekali harapan bahwa orang ini akan mendapat faedah takwa dengan puasa

semacam itu. Maka kalau Rasulullah s.a.w. menganjurkan berbuka puasa

dengan secangkir air sejuk dan sebutir korma, artinya ialah supaya dalam
membukakan puasa itu kitapun terlatih juga mengendalikan diri. sehingga
maksud puasa untuk takwa benar-benar dapat dirasakan.
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Diwaktu negeri kita inimasih dijajah orang Belanda, kalau terjadi orirng
mencuri (kriminil ) di dekat-dekat hari akan puasa, dengan lancang dan rasa
kebmcian yang mendalam, pers Belanda mengatakan, batnpa sebab-sebab
orang itu mencuri ialah karena akan puasa! Menulis cara begini mmjadi
kebiasaan mereka tiap-tiap ada kejahatan dilakukan oleh orang jahat di uraktu
menghadapi bulan puasa. Dan kebiasaan pandangan yang hina ini rnasih saia
tinggal kerak-kerak dan remah-remahnya dalam berfikir kebanyakan orang
lslam yang menerima pendidikan Barat. Kata orang yang mengaku dirinya lslam
itu, padahal caranya berfikir telah dipengaruhi oleh pmdidikan iaiahan, jika
orang Islam mencuri apabila bulan puasa telah dekat, lain tidak ialah karena
belanja orang Islam apabila telah datang bulan puasa, lebih besar daripada
perbelanjaan di hari-hari dan bulan-bulan yang lain.

Alason yang demikian bukan ilmiah, hanyalah kebencian yangdiilminhkon.
Pencuri bukanlah orang yang berpuasa. Pencuri adalah orang-orangyangtelah
rusak budi dan jiwanya.

Sedangkan diwaktu-waktu yang lain lagi demikian halnya, betapa laSi di
dalam mengerjakan puasa.

Dekat-dekat kekuasaan Belanda akan runtuh terjadi penangkapan besar-
besaran terhadap kepada orang-orang Belanda yang berpangkat tinggi karena
kejahatan sex, yaitu laki-lakimenyetubuhi laki-laki. Perbuatan kejiyangdikenal
sebagai ummat Nabi Luth. Maka tklaklah boleh orang Islam yang fanatik, yang
benci kepada orang Kristen mengatakan bahwa timbulnya perangai keji itu
karena orang Belanda itu berpegang kepada ajaran kependetaan yang me
larang pendeta-pendeta kawin. Sehingga oleh karena memuncak syahwat,
orang laki-laki menyetubuhi sesanra laki-laki.

Dan jika di hari Natal di kota-kota di Barat bergelimpangan di tepi-tepi jalan
raya orang yang mabuk karena minuman keras, tidaklah boleh orang Islam
mengrTmiahkan, bahwa sebab maka orang Kristen banyak rnabuk dan ber-
gelimpanganditepi-tepijalandan ditaman-tamanbunga itu, karena dalam salah
satu ibadat sembahyang orang Kristen ialah memasak roti dengan angur. Yang
menurut kepercayaan, roti itu meniadi daging Yesus Kristus dan anggur itu
menjadi darahnya. Maka oleh karena agama sendiri menfadikan minumanggur
sebagai suatu bagian dari upacara ibadat sembahyang, terbiasalah orang
Kristen minum anggur sampai mabuk.

Menuduh orang Islam iadi pencuri karena akan berpuasa sama jugalah
dengan menuduh banyak orang Kristen Eropa ditimpa penyakit tagih kepada
laki-laki, karena Kristen mengajarkan hidup membujang basi pendeta. Dan
orang Kristen banyak mabuk di hari Natal, sebab agamanya menyuruh minum
anggur.

Dapatlah disimpulkan bahwa puasa sebagai rukun Islam tidak terpisah dari
rukun-ruffiun Islam yang lain untuk mencapai hakikat maksud dari lslam itu
sendiri. Sebab sudah diketahui bahwa Islam artinya ialah menyerahkan diri
kepada Allah. Maka diri yang diserahkan kepada Allah itu hendaklah difozkryoh
artinya dibersihkan rohani dan jasmani. Selalu dilatih dan dididik dan diper-
baharui senantiasa kesadaran diri itu.
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Selanjutnya firrnan Tuhan :' (Y aitu) fuberary hari yang dihituttg." (pangkal

aTat 184). Yaitu selarna hari yang terkandung dalam bulan Ramadhan yang

Itadangrkadarg D hnkadangrkadans 30 hari. Dengan kata demikiardilunjuk-
kanlah Kasih dan Sayang Alhh, bahwasanya keruajiban itu tidak lama. Tetapi
banyak di antara orang yang berirnan menrTambut pula Kasih SayangAllah itu
densan hati terharu pula. sebab itu maka orang-orang yang taat berpuasa

kerapkali rnerasa sedih hatinya ketika harihari bulan puasa telah hampir habis,

sehingga untuk rnernuaskan keterharuan itu dianiurkan puasa tathawwu' enam

hari pada bulan Syawal. Maka pangkal ayat yang sedikit ini mengandung rahasia

kasih-sayang yang berbalasan di antara makhluk dengan Khaliqnya.

"M aka borongsiqo di ant ora kornu yarg kadaonny a di dalam sakit otau
dalam perjalanan. nwko prhitungan dari hari yang loin. " Meskipun puasa te-

lah menjadi kewajiban yang tidak boleh dilalaikan sedikit juapun, namun kalau

badan rnerasa sakit atau dalam perialanan, bolehlah diperhitungkan di hari yang

lain. Berapa hari yang ditinggalkan hitungkan baik-baik. Di mana telah sembuh
atau telah kembali selamat dari perjalanan, pada waktu itu sajalah ganti. "Don
atre orutg:oralg ycvtg berat nereka otasnya, ialah t'idyoh memberi makan
orang miskin." Orang yang berat mereka atasnya, ialah orang beriman yang

tetap rnernpunyai keinginan mengerjakan puasa, tetapi kalau dikerjakannya

iuga sangatlah memberati kepada dirinya, baik karena dia sudah terlalu tua
ataupun karena sakit yang berlarut-larut, sehingga waktu buat membayarnya di
hari yang hin tidak ada, karma di hari yang lain dia masih sakit juga. Maka
untuk hari-hari puas.t yang terpaksa ditinggalkannya itu bolehlah digantinya
dengan mernbayar fdyah, yaitu memberi makan fakir-miskin. Makanan yang

diberikan k€eada fakir-miskin itupun tidak banyak; cukup untuk kenyang
nnkan sehari. Di dalam Hadis diterangkan bahwa fidyah itu hanya satu mudd,
kira-kira satu liter beras. Memang orang makan untuk satu haricukup satu liter
beras.

Menurut tafsiran dari Saiyidina Ali bin Abu Thalib, yang diriwayatkan oleh
lbnu Jarir, orang yang keberatan atasnya itu ialah orang yang telah amat tua,

yang tidak kuat hsi mengeriakan puasa. Maka bolehlah dia berbuka saia dan

,ne-Uoi rrnkan seorang miskin untuk tiap satu hari yang ditinggalkan itu.

Menurut Hadis yang dirawikan oleh lbnu Abisyaibah dari Anas bin Malik,
di tahun dia akan meninggal dunia sudah lemah mengerjakan puasa. Maka
dibuatnyalah makanan roti satu periuk besar, lalu diberinya makan 30 orang

mbkin.
Dan menurut riwayat lasi dari AM bin Humaid dan ad-Daruquthni, dari

lbnu Abbas, bahwa beliau lbnu Abbas, mengatakan kepada ibu anak-anaknya
yang sdang hamil atau sedang rnenyusukan anak yang tidak sanggup pada

wakiu itu mengerjakan puasa, supaya berbuka saja, lalu memberi makan

kepada orang miskin, dengan tidak usah mengqadha'.
Dan riwayat lagi dari AM bin Humaid dan lbnu Abi Hatim dan ad-

Daruquthni yang diterima dari AMullah bin Umar r.a. bahwamnya salah

s€orang anak perempran beliau mengutus seorang pesuruhnya, menanyakan
kepada beliau dari hal puasa, padahal dia sedang mengandung. Maka AMullah
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bin Umar berkata: "Bukakanlah puasa dan berimakan seorang miskin buat tiap
hari yang ditinggalkan itu."

Itulah riwayat-riwayat amalan sahabat-sahabat Nabi yang dapat dijadikan
pedoman, dan demikian juga pendirian beberapa orang tabilin. Dan dari
keterangan riwayat cara yang dilakukan oleh Anas bin Malik tadi, kita dapat
memahami bahwa boleh pula orang miskin itu diberi makan sekaligus3O orang.

"Tetapi siapa yang menderma lebih, maka itu adolah baik untuknya."
Meskipun yang diwajibkan hanya makanan sehariseorang miskin, kalau eng-
kau orang mampu apalah salahnya engkau berikan lebih, menurut kesanggup-
anmu. Di akhir ayat bersabdalah Tuhan: "Dan bahwa berpuasa itu adalah lebih
boik buat kamu jika komu mengetahui." (ujung ayat 184).

Yang dimaksud dengan puasa lebih baik bukanlah buat orang yang telah
diberi keizinan (rukhshah) karena sakit atau dalam perjalanan tadi. Dan sekali-
kali bukan pula untuk orang yang berat baginya memikul karena tua dan sakit
larut itu. Ujung ayat ini ialah mengingatkan kembali faedah puasa untuk
menguatkan takwa tadi. Kalau badan tidak sakit dan tidak pula berat memikul
lantaran tua atau sakit larut, sangatlah besarnya faedah puasa bagijiwa. Jangan-
lah hanya mengingatkan lapar dan hausnya, tetapi ingatlah keteguhan jiwa yang
akan didapat lantaran dia. Niscaya engkau akan menjadi seorang yang ber-
puasa dengan segenap kesungguhan dan taat-setia, jika engkau ketahui betapa
besar faedah rohani yang akan engkau dapat dengan puasa. Apatah lagi.kalau
ayat yang sebelumnya tadi, yang berbunyi. "T e t api siapa y ang menderma lebih,
mako itu adalah baik untuknyo. " Karena di sini kita artikan Mon tathowwa'a
khairan, dengan siapa yang menderma lebih. Padahal kalimat inipun mem-
punyai arti yang lain: "Tetopi siopo yang bertathawwu' lebih". Tathawwu'
bukan saja derma lebih, tetapijuga shalat lebih. Disamping shalat lima waktu
ada lagi shalat tathawwu', yaitu shalat-shalat sunnat. Dan disampingRamadhan
ada lagi puasa-puasa tathawwu' seumpama puasa hari putih, puasa Senin dan
Kamis, puasa Asyura atau Tasu'a, puasa enam hari Syawal. Maka jika kamu
tambah pula dengan puasa-puasa yang demikian adalah baik bagi kamu, jika
kamu mengetahui akan faedahnya.

Patut juga diterangkan bahwa diberi rukhshah kepada orang yang sakit
berpuasa dihariyang lain saja. Bahwa tentang sakit iniyang memutuskan ialah
di antara orang itu sendiri dengan Allah. Beratkah sakitnya, atau hanya sakit
kepala, terserah kepadanya. Sebab pembukaan ayat ialah dengan menyeru
orang beriman. Sebab orang yang tidak beriman, walaupun badannya sihat
segar-bugar, tidak juga dia memperdulikan puasa, sebab yang dipertuhannya
ialah hawanafsunya.

Demikian juga orang dalam perjalanan, tidaklah ada batas perjalanan itu
yang tetap. Asal sudah bernama musafir bolehlah menggantinya di hari.yang
lain. :,

Satu hal lagi yang harus diperhatikan, sebab wahyu ini adalah dariTuhan
untuk hambaNya yang beriman. Tuhan bersabda: "Maka perhitungan dari
hari yang loin. " Tidak ditentukan bila hari akan mengganti puasa itu, apakah
dalam batas tahun itu juga, dari mulai 2 Syawal sampai2g atau 30 Sya'ban.
Terserahlah kepada kamu.
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Seorang yang tinggi nilai kehormatan dirinya, tidaklah dia akan lupa kalau
dia berhutang. Sungguh tidak ada orang yang lupa akan hutangnya. Walaupun
sudah bertahun-tahun hutang itu belum juga terbayar namun bta bertemu
tempat dia berhutang, dia teringat kembali. Apatah lagiseorangmu'ffidengan
Tuhannya. Seakan-akan simu'min berkata: "Ya Allah Hambalt4u initidak kuat
puasa sekarang, sebab hamba sakit!" Langsung Tuhan menjawab: "Obatilah
sakitmu dahulu, perkara puasa kita bicarakan di hari lain saja. Hitung saja
berapa yang ketinggalan." Seakan-akan demikianlah jawaban Tuhan kepada
orang yang sakit itu. Ingatlah bandingan seorang budiman melawat orangsakit,
dan dia berpiutang kepada si sakit. Maka berkatalah si sakit itu: "Saya ber-
hutang kepada saudara, belum lagi terbayar. Sekarang saya sedang sakit."
Dengan kontan pula si budiman itu menjawab: "Berobatlah dahulu sampai
sembuh, hutang itu jan$an kita bicarakan sekarang. Saya sekarang adalah
melawat kamu sakit. Bukan menagih piutang. Moga-moga engkau lekas sem-
buh."

Memang ada pendapat bahwa hutang puasa Ramadhan tahun ini, kalau
tidak dibayar tahun ini juga, maka selepas Ramadhan tahun depan hutang
puasa itu wajib dibayar tetapi ditambah dengan fidyah. Terlampau tahun
bertambah fidyah, bertambah setahun lagi, lipat fidyahnya. Mungkin timbul
ijtihad yang demikian, karena mereka melihat banyak "orang yang tidak
beriman" bermain dengan puasa.

Tentang orang yang berat memikul puasa tadi, yang telah dikhaskan
seumpama orang tua dan sakit larut, maka menurut riwayat Ibnu Jarir dan ad-
Daruqthni tadi, bahwasanya lbnu Abbas r.a. pernah berkata kepada ibu anak-
anak yang sedang l'iamil atau menyusukan, bahwa dalam keadaan demikian dia
telah termasuk orang yang berat memikul puasa, sebab itu diapun biarlah
memberi makan fakir-miskin (fidyah) saja, tidak usah qadha'

Yang mengqadha' hanyalah orang yang haidh- Orang nifaspun kalau
anaknya tidak disusukannya sendiri, atau mati sesudah lahir.

Di zaman moden sekarang ini, Syaikh Muhammad Abduh pernah me-
nanyakan pendapat bahwasanya buruh-buruh yang bekerja keras siang dan
malam pada pertambangan dengan secara aplusanpun boleh membayar fidyah,
tidak qadha'. Sebab ada di antara mereka yang masuk kerja tengah malam,
baru keluar besoknya tengahari. Dan ada yang sehari, malam baru pulang. Ada
yang semalam, pagi baru pulang. Mungkin termasuk juga disini buruh-buruh
kapal, kelasi-kelasi dan lain-lain seumpama itu. Orang kapal itu bukan saja
musafir saja lagi, bahkan di kapal itulah mata hidup mereka sejak muda, lalu tua
sampai pensiun. Kalau sudah pensiun baru disuruh mengqadha', alangkah
banyaknya mesti diqadha'. Kelak saja kalau ada masa mereka cutibertepatan
dengan bulan Ramadhan, mereka puasakan sebulan penuh di rumah.

Keterangan Ustaz Imam Syaikh Muhammad Abduh tadi amat penting kita
perhatikan. Sebab di dalam Kitab-kitab Fiqh yang lama hal ini tidak akan
terdapat. Sebab pada masa dahulu itu belum ada kehidupan industrilisasi
sebagai sekarang, belum ada tukang arang di dalam kapal, yang selalu mesti
memanaskan uap dengan memasukkan batu bara yang baru, dan belum ada
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buruh pekerja tambang. Padahal agama kita dipakai terus. betapapun hebatnya
perobahan zaman. Qan bahwa beriitihad itu tidak akan putus-putus selama-
lamanya, sebab inipun memenuhi pendirian ulama-ulama rnoden yang me-

ngatakan bahwa berijtihad itu tidak akan putus-putus selama-lamanya. sebab
soal-soal baru akan tetap timbulyangwajibdiselesaikanolehulama-ulam.ryang
disebut ikutan ummat.

Kemudian itu Tuhan menjelaskan mengapa bulan Ramadhanyangditetap-
kan menjadi bulan buat mengerjakan puasa itu:"(Yoitu) sebulanRamadhan."
(pangkal ayat 185). Pada bulan itulah puasa itu diwajibkan. "Yong diturunkan
padanya aLQuran." Yaitu mula turunnya al-Quran yang mengandung ll4
Surat, terdiri dari 6,236 ayat itu ialah dalam bulan Ramadhan. Meskipun ada
pertikaian ahli-"ahli Hadis atau riwayat tentang tanggaldan harinya, tetapitidak
ada selisih bahwa permulaan turunnya ialah dalam bulan Ramadhan. Penting
sekali al-Quran yang mula turun di bulan Ramadhan itu bagi manusia, khusus-
nya bagi orang yang beriman. Sebab dia adalah "meniadi plunjuk bqi
manusia," menuju ShirathalMustaqim, menempuh sabilillah atau Jalan Allah.
Al-Quran itu yang membebaskan mereka daripada meraba-raba dalam ke-
gelapan. "Dan penjelasan dori petunjuk." Oleh karena al-Quran adalah pe-

tunjuk yang dahulu daripadanya. Artinya. diapun memberipenielasan lagidari
isi ajaran Musa dan Isa dan Nabi-nabi yang lain. Dan iuga dalam al-Quran sendiri
ada petunjuk yang umum sifatnya (ijmal), lalu datang uraiannya (tafshil). Apatah
lagi akhlak Nabi s.a.w. itu sendiriadalah menurut contoh yang dititahkan al-

Quran, maka sikap hidup beliaupun membawa br:,yyinat, penfelasan dan ke-
terangan daripada al-Quran. "I)an pembedo". yaitu al-Furqan, penyisihkan dan
penyaring dan penapis di antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan
yang buruk, yang halal dengan yang haram. Lantaran itu sesuai sekalilah apabila
di bulan itu ditetapkan perintah ibadat puasa. untuk orang yang beriman, sebab
hidup merek6adalah berpandukan al-Quran. "Maka barangsiap yang me
nyoksikon bulon di antora kamu, hendaklah dia puasa." Artinya orang yang

hadir dan telah tahu bahwa bulan Ramadhan itu telah masuk hendaklah dia

berpuasa. Di ayat ini ditegaskan bulan dengan kata syohr.'yaitu hitungan
masuknya Ramadhan. Bukan hilol ataupun qamar. Sebab sayangnya dalam

bahasa kita sendiri (lndonesia Melayu) bulan yang kelihatan itu kita namaifuga
bulan, padahal di bahasa Arab dia disebut hilol ( bulan sabit) atau qamar- Sedang
hitungan sebulan kita namai bulan jaga padahal di bahma Arab hitungan
sebulan itu ialah syahr. Diayat ini ialah syahr. Maka barangsiapa yang telah
menyaksikon, atau telah mengetohui bahwa bulan Ramadhan telah ada dan

dia ada waktu itu di tempatnya, mulailah puasa.

Dengan bunyi kata demikian bertambah yakinlah kita bahwa al-Quran
memang wahyu, bukan buatan dari Muhammad saja. Dengan kata demikian
sama ter@kuplah di antara orang yang berpuasa karena memperca!/ai ru'ynh
hilol, yaitu pergi melihat bulan, ataupun menghitung masuknya bulan Rama-
dhan dengan hisob. Sehingsa tidaklah mungkin semua orangpergi lebih dahulu
melihat hilal, baru dia puasa. Dan tidak semua orang mesti pandai berhisab lebih
dahulu bhru dia puasa. Tetapimal dia sudah menyaksikan atau mengerti buhn

:
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Ramadhan telah nnsuk, puasalah dia. Dan yang lebih penting lagi dengan
rnenyebut syohr itu, tidak ada lagi musykil tentang orang Islam yarg tinggaldi
Kutub Utara atau Kutub Selatan, yang kadang-kadang enam bulan siang terus,
atau enam bulan malam terus. Sebab meskipun enam bulan siangi terus, enam
bulan rrnlam terus, namun di sana orang masih tetap memperhitungkan hari ini
sebulan-sebulan. Di sana walaupun malam enam bulan lamanya, namun
Januari dan Februari, atau Ahad, Senin dan Selasa masih tetap ada. Disana
orang nrasih memakai kalender atau almanak, sebab itu orang Islam yang
berdiam di sana, asal beriman, masih dapat menyaksikan bahwa bulan Ra'
madhan telah masuk. Dia waiib puasa. Bagaimana puasanya? Berijtihadlah
dmg6n baik. Sebab Islam bukan agama beku!

Seorang teman dari Kedutaan Indonesia yang pernah tinggal di daerah
Scandinavia menceritakan bahwa di waktu shalat lima waktu, dia tetap shalat.
Di bulan Ramadhan dia tetap puasa, meskipun mataharitidak pernah kelihatan
sekian bulan lamanya. "Kenapa bisa?" tanya kita. Dia menjawab: "Arlojikami
berialan seperti biasa. Saya shalat melihat bilangan jam dan saya puasa melihat
edaran hari di almanak!" Sebab dia beriman.

Kemudian diulang lagi kata tadi agar lebihielas: "Danbarangsiapyangdo-
lam keadaon sokif atau dalam perjolanan, moka hitungan di hari yong lain."
Sekarang dijelaskan sebabnya, ialah'. "Allah menghendaki keringanan untuk
kamu, dan bukanlah Allah menghendaki kesukaran untuk kamu. " Jangan ka-
mu sampai terhalang mengerjakan ibadat kepada Allah karena perintah itu ter-
lalu memberati dan merepotkan. Kasih-sayang Allah kepada hambaNya tidak
akan sampai menyuruh puasa orang yang sedang sakit. Dan kasih-sayangNya-
pun tidak akan sampai memberati berpuasa orang yang sedang repot dalam
musafir. Makan berbuka atau makan sahur yang teratur tidaklah terjamin lan-
camya dalam musafir. "Dan hendaklah kamu sempurnakan hifungon," yaitu
hitungan sebulan itu, baik dia 29 hari ataupun 30 hari. Dan jika ketinggalan bebe-
rapa hari karena sakit atau karena musafir itu, sempurnakanlah hitungan hari-
hari yang ketinggalan itu pada hari yang lain. Apatah lagiorang yang diberi rukh-
shoh mengganti dengan fidyah; sudah demikian keringanan yang diberikan, ja-

nganlah hitungan hari itu diumpangkan. Hitung baik baik karena mestinyaeng-
kau memberikan makanan kepada fakir-miskin itu. "Don hendakloh komu
membesarkan noma Allah atas aw yang telah diberikanNya petunjuk akan
kornu, dan supoya kamu bersyukur." (ujung ayat 185).

Maka untuk mengisi perintah Allah di ujung ayat ini, Nabi kita s.a.w.
memberikan contoh, yaitu agar pada bulan Ramadhan itu memperbanyak
ibadat, shalat tarawlh (qiyamul-loil) memperbanyak membaca al-Quran dan
memperhatikan huruf-hurufnya (tadarus) dan memperbanyak pula berbuat
baik, bersedekah, memberi makan fakir-miskin, menjamu, walaupun hanya
dengan seteguk air, sebutir korma, sepiring nasi. Di penutupannya dibagikan
zakat fitrah dan shalat ldul-Fitridengan membacakan takbir (Allahu Akbar) dan
tahmid (Walillahil Hamd), alamat syukur.

Syukurilah Tuhan dan besarkanlah Dia! Karena Engkau hidup tidak lagi
dalam gehp. Nur atau cahaya iman telah memberi terang dalam hatimu.
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Syukurilah Tuhan, karena berkat taufiq dan hidayalNya jualah kamu telah
dapat membuktikan bahwa kamu adalah insan yang berakaldan berbudi, dapat
mengendalikan diri dan nafsu, syahwat perut dan syahwat faraj. Tiap-tiap
matahari telah terbenam, sehari engkau telah menang. Dan bila sebulan
Ramadhan telah habis dan Syawaldatang, engkaupun telah beroleh kejayaan
hidup, untuk bakal menghadapi tahun yang dihadapi.

{-,2a;fi 'o\',qi;isuw,t[ltrir,i
"Barangsiapa yong puoso Ramodhon dengan iman dan perhitungan,*

diompunilah untuknyo dosanyo yang telah terdahulu." (Riwayat Bukhari
Muslim dan menurut Abu Daudi "dan yang terkemudion."

Betapa tidak akan diampuni, karena bekas latihan puasa itu memang telah
berkesan pada jiwanya. Dia lebih suka berbuat yang baik, dan selalu berusaha
menjauhi yang dimurkai Allah.

(186) Dan apabila hamba-hambaKu itu
bertanya kepada engkau dari hal
Aku, maka sesungguhnya Aku
adalah dekat. Aku perkenankan
permohonan orang yang me-
mohon apabila dia memohon ke-
padaKu. Maka hendaklah me-
reka sambut seruanku dan hen-
daklah mereka percaya kepada-
Ku supaya mereka beroleh ke.
cerdikan.

(187) Dihalalkan bagi kamu pada
malam puasa bercampur kepada
isteri kamu; mereka adalah pa-
kaian bagi kamu dan kamu ada-
lah'fiakaian bagi mereka. Allah
mengetahui bahwasanya kamu
telah berkhianat kepada diri-diri
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kamu; maka telah diampuniNya
kamu dan dimaafkanNya kamu.
Maka sekarang singgunglah me-
reka dan carilah apa yang telah
ditentukan Allah buat kamu. Dan
makanlah dan minumlah, sehing-
ga berbeda bagi kamu tali putih
dari tali hitam dari waktu fajar.
Kemudian itu sempurnakanlah
puasa sampai malam, dan jangan

kamu singgung mereka padahal
kamu sedang i'tikaf di dalam
masjid-masjid. Itulah batas-batas
Allah, maka janganlah kamu
dekati akan dia. Demikianlah
Allah telah menjelaskan pe-

rintah-perintahNya kepada ma-
nusia, supaya mereka jadi takwa.
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Berdasar kepada ujung ayat di atas, maka jadikanlah bulan puasa itu
sebuah bulan yang penuh dengan ibadat, membaca al-Quran, shalat dan
berdoa. Oleh karena doa adalah amat penting, menjadi ofok dari ibadat,
berkenanlah Tuhan memberitahukan tentang doa dan bagaimana sambutan-
Nya jika hambaNya berdoa menyeru namaNya dan memohonkan sesuatu.
Maka bersabdalah Tuhan:

" D an apabila hamba-hambaK u it u bert any a kepada engkau darihal Aku,
moko sesun gguhnya Aku adalah dekot. " (pangkal ayat 186). Oleh sebab Allah
dekat dari kita hamba-hambaNya ini silahkanlah memohon dengan ikhlas. Dia
tidaklah jauh, dan lantaran Dia tiada jauh dari sisimu tidak usah kamu bersorak
keras-keras memanggil-manggil namaNya: "Ya Allah! Ya Allah! Tolonglah aku,
bantulah aku!" Apa guna suara keras demikian, padahal Dia lebih dekat
kepadamu daripada urat lehermu sendiri? Mengapa keras-keras, padahalDia
bukan pekak?

Yang kedua, lantaran Dia dekat, tidaklah perlu memakai orang per-
antaraan atau u.,osiloh, terang-terang Dia bersabda:

k.u,ty,\'#qiA;J
"Seruloh.Aku, supayo Aku perkenankan seruenmu ilu." (al-Mu'min: 60)
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Di dalam surat al-Waqi'ah (Surat 56), tentang seorang yang telah menarik
nafasnya yang penghabisan akan mati, bahwa di saat sakaratil-maut, itupun
Tuhan ada di sana:

( ;t .rt r;,, ir; eit'#J & ^ltili 3r;
"Dan Kami adalah lebih Dekat kepadanya daripada kamu, akan tetapi

kamu tidak melihat." (al-Waqi'ah: 87)

Dari hal dekatnya Tuhan kita, tidaklah perlu kita memakai berbagai pe-
naksiran, sebib Zat Yang Maha Kuasa itu meliputi seluruh alam, dan bagai-
mana keadaannya yang sebenarnya tidaklah kuat kita membicarakannya.
Moga-moga latihan jiwa kita sendirisebagaimana selalu dilakukan oleh ahli-ahli
Tasauf akan dapat memberi kita pengetahuan yang lebih dalam dari hal
dekatnya Tuhan kita kepada kita. Yang penting ialah memohon langsung
kepadaNya, jangan memakai perantaraan. Kalau Dia sendiri telah menyatakan
Dia dekat, guna apa kita mencari perantaraan lagi? Orang yang menyembah
berhala kita cela karena mereka memakai perantaraan berhala buat menyam-
paikan kepada Tuhan, akan kita diamkan sajakah orang yang bila ditimpa
kesusahan menyeru nama Saiyid Abdulqadir Jailani atau Syaikh Samman?

Pada lanjutan ayat, Tuhan Allah yang memesankan bahwa Dia dekat dari
hamba-hambaNya itu, bersabda lagi: "Aku perkenankan permohonan orang
yang memohon apabila dia memohon kepadaKu."

Apa kesan yang kita dapat dari bunyi lanjutan ayat ini? Tuhan telah
menutup pintu yang lain. Tuhan menyuruh kita langsung kepadaNya. Tuhan
telah menjelaskan di sini, kepadaKu saja, supaya permohonanmu terkabul. Se-
dang dalam ayat tidak sedikitpun terbayang bahwa permohonan baru dikabul-
kan Tuhan kalau disampaikan dengan perantaraan Syaikh Anu atau Saiyid Fu-
lan! Kemudian datang lagi lanjutan ayat, yang membuatnya lebih jelas lagi:
"Maka hendaklah mereka sombuf seruanKu dan hendaklah mereko percaya
kepadaKu, supaya mereka beroleh kecerdikan." (ujung ayat 186). Terang se-
kali ayat ini, tidak berbelit-belit.

Pertama, Tuhan itu Dekat.

Kedua, segala permohonan dari hambaNya yang memohon akan men-
dapat perhatian yang sepenuhnya dariNya. Tidak ada satu permohonanpun
yang bagai air jatuh ke pasir, hilang saja sia-sia karena tidak didengar atau tidak
diperdulikan.

Ketgg, supaya permohonan itu mendapat perhatian Ilahi, hendaklah si
hamba yang memohon itu menyambut pula terlebih dahulu bimbingan dan
petunjuk yang diberikan Tuhan kepadaNya.

Keempot, dan amat penting. Yaitu hendaklah percaya
iman benar-benar kepada Tuhan.

ber-
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Kelima, dengan sebab menyambut seruan Tuhan, dan percaya penuh

kepada Tuhan, si hamba akan diberi kecerdikan. Si hamba akan diberi petunjuk
jalin yang akan ditempuh hingga tidak tersesat dan tidak berputusasa.

Kalau-seandainya kata Dekof kita perluas lagi, dapat kita fahamkanbahwa

Tuhan Dekat, dan kitapun wajib mendLkatkan dirikepadaNya. Kaliu seruan-

Nya tidak disambut dan kepercayaan kepadaNya tidak penuh, betapapun kita

mencarinya dia akan tetap jauh. Bukan Dia yang jauh, tetapi kita sendiri telah

amat jauh. Jika boleh diambil misalyang mudah, dapatlah kita misalkan orang-

orang yang miskin atau jembel yang karena tidak ada rumah, tidur atau duduk

sehari-harian di muka sebuah bank yang di sana tersimpan mas berjuta'juta

harganya. Meskipun jarak si jembel dengan uang itu hanya dinding saja, namun

bagi dia uang itu sangat jauh. Atau seumpama dua orang bertetangga dekat,

beidekat rumah telah bertahun-tahun, tetapi tidak kenal-mengenal, karena

hidup nafsi-nafsi. Sebab itu mereka sangat berjauhan.

Maka orang yang tidak menyambut seruanTuhan dan yang tidak membina
imannya kepada Tuhan, orang yang maksiat atau mempersekutukan yang lain

dengan Tuhan, kian lama jauhlah dari Tuhan, walaupun Tuhan itu tetap berada

di dekatnya. Lantaran itu susahlah permohonannya akan terkabul.
Menyambut seruan Tuhan dan iman kepada Tuhan adalah jalan satu-

satunya untuk mendekatkan diri kepadaNya. Apabila sudah dekat, Tuhanpun
berjanji akan memberikan petunjuk sehingga menjadi orang yang cerdik cen-

dekia, arif bijaksana.
Dalam mengerjakan puasa, dilatihlah dia dalam ibadat dan doa. Bertambah

ma rifat kepada Tuhan bertambah pulalah tertanam rasa ikhlas dan tawakkal.
Ikhlas, yaitu jujur dan tulus. Tawakkal ialah menyerah dengan tidak separoh

hati. Dan kalau mendapat percobaan iman, dapatlah bertahan dengan sabar.

orang yang telah cerdik bukanlah mendiktekan Tuhan. Ya Allah, berisaya

itu! Ya Allah hindarkan dari saya ini! Apa yang diminta kepada Tuhanpun

menjadi ukuran dari kecerdikan yang meminta. Karena kalau hamba yang

menentukan apa yang diminta, kalau tidak diberi apa yang dimintanya itu
diapun kecewa. Inilah tanda orang yang tidak cerdik. Atau jangan menentukan
sendiri masa bila akan diberi. Karena kalau terlambat diberi, timbul lagiomelan.

Padahal lambat atau cepat hanyalah ukuran keinginan.

Dalam meminta atau berdoa kepadaTuhan mintalah modal yang besar dan

kokoh. Bukan benda, tetapi dapat menghasilkan benda. Doa-doa yang berasal

dari Nabi adalah yang sebaik-baik doa. Kalau tidak pandai bahasa Arabnya,

bolehlah dengan bahasa kita sendiri, asal dengan ikhlas.

Sekali-kali jangan meminta kepada yang lain. Adalah sangat kurang budi
kalau kita meminta dengan memakai perantaraan, padahal Dia telah membuka
pintu. seketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan orang ke dalam api, datanglah
Malaikat Jibril, lalu berkata: "Mintalah, apa yang dapat saya tolongkan, akan
saya tolong." Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas: "Kalau kepada engkau,

tidak ada." Alangkah tegas jawab itu.
Cara Nabi Ayub berdoapun patut ditiru. Ketika sudah demikian besar

malapetaka yang menimpa dirinya, doanya hanya demikian:
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(r.r rL.i!,, iif,\tt €; g!;3il1,,# ;)
"Sesungguh nya hamba telah disentuh kepayahan, sedang Engkau adalah

lebih Pengasih dari sekalian yang pengasih." (al-Anbiya: 83)

Nabi Ibrahim juga seketika menuju Tuhan bahwaTuhanlah yang memberi-
nya makan dan memberinya minum, selanjutnya tentang sakit, lain susun
katanya:

i rL_r\ir ei*r ;;#J I fiv,;*# * a'l;
(^.-vn t\r9rl ,i;i

"Dia yang telah menjadikan daku, maka Dia (pula) yang memberikan
petunjuk. Dan Dia yang memberiku makan dan memberiku minum. Dan
apabila oku sokif Dia yang menyembuhkan doku." (as-Syu'ara: 78-80)

Nabi Ibrahim tidak mengatakan Dia yang menyakitkan daku, Dia pula yang
menyembuhkan, Dia hanya mengatakan kalau aku sakit, Dia yang menyem-
buhkan. Maka menyambut seruan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan
adalah latihan diri untuk merasai bahwa benar-benarlah Tuhan itu Dekat
dengan hamba-hambaNya. Kesempatan melatih diri inilah yang diutamakan
dalam mengerjakan puasa. Sehingga derajat dan martabat kita dinaikkan
Tuhan, ke dekatNya.

Untuk mengetahui latar-belakang dari sebabnya turun ayat yang penting
ini, baiklah kita ketahui riwayat-riwayat yang diterima berhubungan dengan dia.

Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, dan Ibnu AbiHatim dan Abusy Syaikh dan
Ibnu Mardawaihi yang mereka terima dari riwayat as-Shalt bin Hakim, yaitu
seorang sahabat Anshar, yang ditdrima pula dari ayahnya dan ayahnya me-
nerima dari neneknya, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ra-
sulullah s.a.w.: "Ya Rasulallah. Apakah Tuhan kita itu Dekat darikita, sehingga
dapat kita seru dengan suara lembut ataukah Dia jauh, sehingga kita seru Dia
dengan suara keras?" Mendengar pertanyaan itu, Nabipun terdiam. Lalu
turunlah ayat ini, yang menerangkan bahwaTuhan itu Amat Dekat kepada kita.

Dengan keterangan ayat ini terjawablah pertanyaan itu dan terjawab pula
pertanyaan dari kebanyakan manusia.

Dan tersebut lagi di dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukharidari
Abu Hurairah:

U# { i;; Jiri,B r:v l*y +y#_
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"Permohonan komu akan dikabulkan oleh ruhan, selama kamu tidak
mendesak-desok. Dio berkata: Aku telah mendoa, tetapi doaku tidak di-
perkenankon."

Di dalam Hadis yang lain pula, yang dirawikan oleh BukharidariHadis Abi
Said al-Khudri, bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda:

U9^$ri;*JQlv\j
"Tidaklqh mendoa Muslim dengan satu doa, yong doo itu tidak dicampuri

suofu moksu d iahat (dosq) atau memutuskon silaturrohmi, melainkan pastiloh
doa itu akan dikabulkon Tuhqn dengan menempuh satu dqri tiga cora.
Adakalanya doa itu diperkenankan dengan cepot, odakoranya iiri^pon
dahulu untuk persediaannya di hari akhirat, dqn ada kalanya dipalingkan
daripadanya kejohat an yang seumpamanye."

Di dalam suatu Hadis lagi ada tersebut bahwasanya lambatnya atau
cepatnya akan terkabul suatu doa dari seorang hamba adalah menjadi rahasia
juga daripada kasih-sayang Tuhan kepada hambaNya. Di situ disebutkan
bahwa kadang-kadang, oleh karena kasih-sayangTuhan pada seorang hamba,
lama baru permohonannya dikabulkan. Karena Tuhan amat kasih kepadanya,
Tuhan hendak mendengar seruannya selalu. Tetapi orang yang berdoa, lalu
segera permohonannya dikabulkan, ialah karena Tuhan telah bosan dengan
dia. Tuhan bersabda kepada Malaikat: "Berikan saja cepat-cepat apa yang
dimintanya. .Karena yang diharapkannya bukan Daku, melainkan pemberian-
Ku."

Dapatlah kita perhatikan orang yang lama di dalam percobaan suatu
sengsara. Dia selalu mendoa, dia selalu berharap, tetapi pengharapannya belum
kunjung dikabulkan. Ada orang yang oleh karena suatu fitnah dan kezaliman,
bertahun-tahun lamanya ditahan. Lama baru permohonannya terkabul. Tetapi
di dalam masa yang lama itu dia sudah dapat membentuk diri, sehingga dia
mempunyai keperibadian agama yang kuat dan kokoh. Penahanannya ber-
tahun-tahun itu membuatnya menjadi seorang Muslim dan mu'min yang kuat,
yang sebelum ditahan dia belum pernah merasainya. Dan ada pula orang, yang
sebelum matang imannya, diapun keluar dari tahanan. Sampai di luar diapun
lupa kepada Tuhan.

cobalah kita perhatikan! Ayat yang sebuah ini terletak di tengah-tengah,
ketika membicarakan dari hal puasa dan hukum-hukumnya. Dilihat sepintas
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lalu, seakan-akan tidak ada hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya, atau
yang sesudahnya. Padahal erat sekali hubungan itu.

Sebab doa orang yang sedang puasa itu lebih dekat dikabulkan, sebagai-

mana yang dirawikan oleh Imam Abu Daud at-Thayalisi dalam mtrsnodnya,
diterima daripada Abdullah bin Umar. Beliau berkata: "Aku dengan Rasulullah
s.a.w. bersabda:

'iti;;'',;,ytb\iii\:")_
"Bagi orang yang berpuaso ilu, sekefiko dio berbtkq adelah doa yang

mustajab."

Dan terdapat pula sebuah Hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan
an-Nasa'i dan Termidzi dan Ibnu Majah, diterima daripada Abu Hurairah r.a.:
Berkata dia: Berkata Rasulullah s.a.w.:

"Bertiga yang doanya tidak akan ditolqk: lmqm (Kepala pemerintah) yong
odil, orang y ang puosa sompoi dio berbuko, don orang yong t eranioya. Akan
diangkat doa itu oleh Allah ke atas ewan di hari kiamot dan akan dibukakan
baginya pintu langit, lalu Allah bersobda: Demi kemuliaanKu, sesungguhnyo
akan Aku tolong engkau, walaupun sesudoh sebentar wqktu."

Dari kedua Hadisini, dan ada juga Hadis-hadis lain yang sama maksudnya
dapatlah difahami bahwa ayat ini tidaklah terpisah dari ayat yang sebelum dan
sesudahnya, bahkan menjadi intinya. Yaitu bahwa latihan yang berhasil dari
orang yang puasa terhadap .iiwanya sendiri menyebabkan dia dekat kepada
Tuhan. Dan lantaran dekat itu doanya mudah dikabulkan.

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan di dalam mengeriakan

ibadat dan doa ataupun berpuasa itu. Di dalam surat az-Dzariyat (Surat 51, ayat
56) Tuhan bersabda, bahwa maksud Tuhan menjadikan jin dan manusia
hanyalah semata-mata untuk beribadat kepadaNya. Jadi adanya ibadat kepada
Tuhan adalah bergantung kepada adanya manusia. Manusia dijadikan Tuhan
dengan perantaraan bertemunya laki-laki dengan perempuan. Selama dunia
terkembang manusia mesti selalu ada di muka bumi. Sebab itu apabila orang
sudah terlalu asyik beribadat kepada Allah, sekali-kali jangan lupa bahwa
diapun mempunyai kewa.iiban lain lagi, yaitu mengembangkan keturunan.
Maka seketika syariat puasa sudah diturunkan Tuhan, banyak sahabat-sahabat
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Rasulullah yang memandang bahwa kalau sudah berpuasa hendaklah pada
malam harinya juga berpuasa dari mendekati isteri. Bahkan ada juga yang
mencoba wishal, terus-menerus puasa dengan tidak berbuka dan tidak sahur.
Seorang sahabat Rasulullah yang besar, yaitu Umar bin Khathab yang ber-
fikiran tajam itu merasa dalam hatinya bahwa tidak mungkin agama memberati
sedemikian rupa, sehingga nafsu kelamin juga mesti dihentikan malam hari.
Meskipun sahabat-sahabat yang lain banyak yang benar-benar menjauhi isteri
pada malam hari puasa itu, namun beliau sendiri merasa hal yang sedemikian
rupa tidaklah kehendak Agama Islam. Meskipun syariat puasa ini telah di-
syariatkan juga kepada ummat yang dahulu-dahulu, sehingga pendeta-pendeta
Kristen ada yang menjauhi perkawinan samasekali, beliau Umar bin Khathab
merasa kehendak Islam tidak sampai sedemikian. Sebab itu di satu malam
beliau lakukanlah apa yang dilakukan suami terhadap isteri. Dan siangnya
untuk menghilangkan keraguan, beliau menemui Rasulullah dan menyatakan
keadaan yang sebenarnya. Menurut riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Jarir dan
Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, maka Umarpun datanglah meminta penjelasan
kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini:

"Dihalalkqn bagi komu poda malam puasa bercampur kepada isteri
kamu." (pangkal ayat 187). Di dalam ayat dikatakan rat'atsu. Menurut bahasa
rafatsu ialah segala senda-gurau dan percakapan di antara suami-isteri seketika
mereka mulai seketiduran. Kita artikan saja dengan bercampur, menurut jiwa
yang terkandung dalam ayat. Yaitu karena tidak pernah al-Quran memakai
perkataan yang tepat terhadap urusan persetubuhan. Melainkan selalu me-
makai kata-kata halus.

Pokoion
Lalu lanjutan ayal: "Mereka odalqh pokoian bagi kamu dan kamu odqlah

pakoion bagi mereka." Kalimat-kalimat inipun adalah kata-kata yang sangat
halus dan mendidik sopan santun di antara manusia. Sebab apabila suami-isteri
telah berjumpa secara suami-isteri benar-benarlah mereka pakai-memakai,
bahkan menjadi satu tubuh, sehingga disebut juga setubuh dalam bahasa kita.

Demikianlah Allah menyatakan bahwa pada malam hari hal itu adalah hal
yang halal, dan tidak menghalangi puasa. Kemudian disesali orang-orang yang
selama ini sampai menjauhi pula urusan persuami-isterian itu dengan sam-
bungan sabdaNya: "Allah mengetahui bahwasanya kamu telah berkhianat
kepada diri-diri kamu." Karena pada waktu yang halal kamu sendiri meng-
haramkan diri melakukan tugas sebagai manusia yang beristeri. Ini namanya
mengkhianati hukum! Padahal sambungan turunan manusia adalah untuk
beribadah kepada Allah jua adanya. "Makq telah diampuniNyo kamu dan
dimaafkanNya kamu." Meskipun hal ini belumlah dosa besar, apatah lagi
mereka meninggalkan persuami-isterian itu adalah karena belum tahu, tetapi di
sini Tuhan memakai kata memberi ampun dan maaf. Tandanya kalau hal yang
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demikian mereka teruskan juga, artinya merobah maksud puasa untuk takwa

dengan cara yang lain yang bukan dari ajaran Islam. Lantaran itu Tuhan
lanjutkan: "Maka sekarong singgungloh mereka, dan carilah apa yang telah

ditentukan Atlah buat kamLt." Di sini sekali lagi terdapat kata-kata halus, yang

dalam bahasa aslinya dikatakan basyiruhunno, yang kita pilih arti ke bahasa

Indonesia dengan singgungloh mereka, yaitu bersenda-gurau menurut ke-

biasaan suami-isteri, bersinggung-singgungan dan oleh sebuah Hadis pernah
juga disebut agak lebih jelas yaitu bermain-ma\,r"tl menurut bahasa negeri

saya (Minangkabau) bergelut-gelut. A&\)-yWX
Sebab mubasyarah. persinggungan tubuh adalah permulaan dari per-

setubuhan. Demikianlah halusnya susun kata al-Quran, yatrgterpaksa juga kita
tafsirkan untuk mengetahui betapa dalam kesopanan kata yang ada di dalam-

nya. Tentu saja, karena yang dilarang pada siang hari itu bukan persetubuhan

suami-isteri saja, tetapi juga makan dan minum, maka dijelaskan lagi pada

Ianj utan ay at " D an mak anl ah dan minu ml ah, s ehinggo b erb eda b agi k amu t ali
putih dari tali hitam dari waktu faior. " Jadi kesimpulannya ialah bahwa sebelum

berbeda "tali putih" yaitu bayangan fajar dengan "tali hitam" ialah gelap malam,

bolehlah kamu melakukan kebiasaan suami-isteri, dan bolehlah makan, boleh-

lah minum sesukamu. Tetapi apabila tali putih, bayangan fajar merah disebelah
timur telah tampak, dan tali hitam yaitu gelap malam mulai hendak hilang,

berhentilah dari segalanya itu. Tentang "tali putih" dan "tali hitam" ini ada pula

satu riwayat jenaka yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya

sahabat Rasulullah s.a.w. yang bernama Adi bin Hatim, putera dari Hatim at-

Thai yang terkenal, yang dahulunya memeluk agama Nasrani, kemudian datang
menghadap Rasululah dan langsung memeluk Islam. Dia adalah seorang Mus-
lim yang taat dan setia. Demikian setianya memegang bunyi ayat, sehingga

diletakkannya dua potong benang-benang di atas kasurnya, sepotong benang
putih dan sepotong benang hitam. Sebelum matanya dapat membedakan
warna putih dan warna hitam kedua potong benang itu, beliau masih makan
sahur. Setelah jelas perbedaannya karena fajar telah menyingsing, barulah
beliau berhenti makan. Lalu dia datang kepada Rasulullah menerangkan per-

buatannya itu, berkatalah Rasulullah kepadanya sambil tersenyum; kasur
tempat kamu meletakkan kedua benang itu amat luas, hai Adi. Sebab yang

dimaksud dengan tali putih ialah merah fajar tanda hari telah siang dan tali hitam
ialah gelap malam yang telah ditinggalkan.

"Kemudian itu sempurnakanlah puoso sampai mallm." Yaitu sampai

matahari telah terbenam dan dengan demikian datanglah waktu maghrib;
waktu itu segeralah bukakan puasamu. Kemudian berkenaan dengan per-

suami-isterian tadi dilanjutkan lagi peringatan: "Dan jangon komu singgung

mereka, padahal kamu sedang itikaf di dalam masiid'masjid. " Artinya, meski-

pun pada malam harinya kamu bebas melakukan persuami-isterian dengan iste-

ri kamu, tetapi kalau kamu sedang melakukan ibadat i'tikaf dimesjid, janganlah

isterimu disinggung yang akan membawa kepada setubuh, walaupun di malam

hari. Apatah lagi siangl Sebab ibadat i'tikaf, yaitu duduk tafakkur didalam salah

satu masjidpun adalah menjadi syariat pula. Dianjurkan melakukannya, entah

I
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buat sehari, dua hari, seminggu atau dua minggu. Maka kalau niat telah kamu
pasang buat i'tikaf, janganlah dia gagal karena engkau telah bersenda-gurau lagi
dengan isterimu. Selanjutnya Tuhan bersabda: "ltulah bofos-bofos Alloh, maka
ianganlah kamu dekati akan dio. " Maka pada saat yang tertentu itu, yaitu siang
hari seluruhnya ditambah dengan malam harinyapun kalau sedang i'tikaf,
Tuhan Allah telah menentukan batas, jangan mendekat-dekat kepada batas itu.
Sebab kalau sudah terlalu dekat, bahayanya besar kalau berdekat-dekat di saat
yang terlarang itu, dengan timbulnya syahwat akan mengancam bagi puasa
yang sedang berlaku dan i'tikaf yang tengah dilaksanakan. Apatah lagi bocor-
nya puasa karena bersetubuh berat juga dendanya; memerdekakan budak, dan
kalau tidak sanggup wajib diganti dengan memberi makan fakir-miskin se-

banyak 60 orang, dan kalau tidak sanggup wajib puasa dua bulan berturut-turut.
Dan menurut ijtihad seorang Ulama Besar Abu Ali al-Qali, seketika salah
seorang Khalifah Bani Umaiyah meminta fatwanya apa kaffarah (denda) yanS

akan dilakukan terhadap diri baginda, sebab baginda telah terdekot kepada
isteri, lalu terlanjur sehingga bocor puasanya. Ulama itu telah berfatwa bahwa
baginda wajib puasa dua bulan berturut-turut. Demikian patuh Khalifah ter-
hadap fatwa ulama sehingga baginda puasa dua bulan berturut-turut. Lalu
seorang murid bertanya kepada ulama besar itu, apa sebab beliau berfatwa
demikian. Padahal urutan sabda Nabi, puasa dua bulan berturut-turut adalah
yang ketiga, sesudah tidak sanggup memerdekakan budak atau memberi
makan fakir-miskin. Orang alim itu menjawab: "Kalau aku fatwakan memer-
dekakan seorang budak, maka 100 budakpun baginda sanggup memerdeka-
kan. Kalau aku suruh ganti dengan memberi makan 60 orang miskin, 6,000
orang miskin baginda sanggup memberi makan. Nanti baginda terlanjur lagi.
Tetapi dengan aku fatwakan puasa dua bulan berturut-turut, maka baginda
kelak dengan sendirinya akan jera mendekati batas-batas yang ditentukan
Allah. Karena puasa dua bulan berturut-turut adalah amat berat bagi orang
sebagai baginda."

Kemudian Tuhan Allah menutup sabdaNya tentang urusan puasa demi-
kian:'Demikianlah Allqh telah menjelaskan perintah-perinfohNyo kepoda
manusia, supaya mereka jadi takwa." (ujung ayat 187).

Demikianlah dengan lima ayat, mulai dari ayat 183 sampaiayat 187 telah
dijelaskan Tuhan tentang perintah puasa kepada orang yang sakit atau musafir
atau orang yang berat memikulnya. Sampai kepada batas-batas waktunya,
bahkan sampai juga kepada urusan persuami-isterian. Di ayat pertama (183)
mula kata dibuka telah diterangkan maksudnya, yaitu melatih kesuburan rasa
takwa pada diri orang yang beriman, dan di penutup ayat 187 diterangkan sekali
lagi maksud itu supaya orang jangan lupa, yaitu supaya mendidik jadi orang
yang takwa.

Niscaya panjang-lebar pulalah di dalam kitab-kitab Fiqh, buah fikiran
ulama-ulama kita tentang bimbingan berpuasa ini. Kadang-kadang lantaran
sangat dalam ijtihad beliau timbullah hal-hal yang rumit. Sehingga ada yang
mengatakan bercelak mata ketika puasa membatalkan puasa. Ada juga yang
mengatakan bahwa muntahpun membatalkan puasa, bahkan ada Vang ber-
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pendapat bahwa lukapun membatalkan puasa. Maka sebelum kita menilai
ijtihad-ijtihad beliau-beliau itu,. akan diikut atau tidak dapat diterima, terlebih
dahulu hendaklah kita rasakan benar-benar bunyi di dalam ayat ini. Karena
susunan ayat benar-benar menunjukkan cinta-kasih Tuhan akan hambaNya.
Benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan menjatuhkan suatu perintah bukan-
lah mempersukar melainkan yang mudah dikerjakan. Yang pokok ialah me-
mupuk iman dan takwa.

Dan tidaklah bertemu dalam al-Quran pertengkaran perkara puasa dengan
ru'yatul hilol atau dengan hisob. Karena ru'yatul hr:lol (pergi melihat terbitnya
bulan baru) memang ada dasarnya. Begitulah yang dianjurkan Rasulullah ketika
beliau hidup, sebab pada waktu itu ummat masih ummi. Dan memakaiHisob-
pun ada dasarnya. Yaitu bahwa Rasulullah tidak menghendaki supaya ke-
ummian (tidak tahu tulis-baca) itu supaya dipertahankan terus-menerus. Mak-
sud ialah mengeluarkan manusia dari gelap kejahilan kepada terang benderang
pengetahuan. Kemajuan ilmu tentang hisab, terutama di zaman sekarang
sudahlah sama dimaklumi, dan sudah kita turuti. Shalat lima waktu yang lebih
berat hukumnya daripada puasa, telah kita turuti menurut jam dan jam seluruh
dunia (internasional) pun telah kita pakai. Tidak lagi menunggu subuh dengan
pergi melihat fajar, menunggu zuhur dengan menentang matahari melihat apa
sudah tergelincir dari pertengahan siang apa belum, waktu ashar tidak lagi kita
mengukur bayang-bayang lebih dari panjang diri, waktu maghrib tidak lagikita
tilik apakah matahari sudah terbenam atau belum, waktu isya tidak lagi kita
menunggu habisnya syafaq yang merah di pinggir langit sebelah barat.

Yang penting bagi kita bukanlah mempertentangkan hisob dan ru'yah
tetapi menegakkan iman dan takwa. Dan pemerintah yang bijaksana dapatlah,
mempergunakan keduanya. Sebab hisab yang sejati tidaklah berselisih dengan
ru'yah sejati. Dan kalaupun pemerintah misalnya memutuskan memakai hisob
tidak jugalah salah. Sebab ilmu tentang hisab itu di zaman sekarang telah
mempunyai alat-alat yang lengkap, menjadi sebahagian dari ilmu alam atau ilmu
falak yang dapat dipertanggunglawabkan.

Oleh sebab itu tidaklah ada salahnya, jika suatu pemerintah Islam me-
ngadakan panitia hisab yang menghisab perjalanan bulan itu, lalu mengeluarkan
perintah memulai danmenutup puasa, dengan berdasar kepada penyelidikan
ahli hisab itu. Karena maksud pemerintah melihat bulan bukanlah berarti soal
lihofnya, melainkan soal guna menegaskan dan meyakinkan bahwa bulan telah
wujud. Hisab yang teliti jauh lebih dapat dipertanggungiawabkan daripada
semata-mata pergi melihat.

Dalam Republik Indonesia, di zaman Menteri Agama K.H. Fakih Usman
telah beliau kerahkan setiap kantor-kantor agama di seluruh Indonesia benar-
benar pergi melihat bulan ke tempat bulan dapat dilihat. Dan beliau beri
kebebasan orang-orang percaya kepada hisab, agar puasa pula menurut ke-
yakinan hisabnya. Maka oleh karena melihat bulan itu telah dilakukan dengan
teliti, selama K.H. Fakih Usman menjadi Menteri Agama dan digantikan oleh
Menteri-menteri lain yang memegang teguh peraturan yangtelah beliau adakan
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itu, tidaklah pernah terjadi perselisihan di antara pemegang ru'yah dengan
pemegang hisab.

Sebab dahulu-dahulu telah ter.iadi perselisihan hisab dan ru'yah, terutama
di zaman penghulu-penghulu di tanah Jawa menguasai urusan masjid, demikian
pula ulama-ulama kerajaan di zaman ada sultan-sultan, ialah karena mereka
tidak mengadakan panitia melihat bulan, puasa saja menurut frodisi dan
menghukum sesat, dan "kaum muda" orang-orang yang berpegang hisab.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa tukang hisab sama dengan tukang
tenung! Ialah karena pengetqhuan mereka tentang itu tidak ada, dan berfikir
agama telah membeku.

Tetapi ada pula seorangMenteriAgama yang mencap dan menuduh orang-
orang yang berpuasa menurut hisab, tidak menurut perintahnya berkenan
dengan memulai dan menutup puasa, bahwa orang itu memecah persatuan
nasional. Dengan kekuasaan, dia hendak memaksakan fahamnya kepada
orang banyak, sehingga mendapat tantangan di mana'mana.

Kesimpulannya, menurut penafsir ini ialah bahwa perintah Rasul menyuruh
melihat bulan untuk memulai atau menyudahi puasa, ialah supaya jelas benar
bahwa Ramadhan masuk atau telah habis. MakaRasul tidaklah melarangorang
memakai alat yang lebih moden daripada hanya mata, yaitu alat perkakas hisab,
untuk menyatakan jelas telah masuknya atau habisnya bulan Ramadhan.

(188) Dan janganlah kamu makan
hartabenda kamu di antara kamu
dengan jalan yang batildan kamu
bawa ke muka hakim-hakim,
karena kamu hendak memakan
sebahagian daripada hartabenda
manusia dengan dosa, padahal
kamu mengetahui.
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Horta Tak Halal

Pentinglah makanan buat hidup. Selalu Tuhan memberi ingat tentang
makanan yang halal lagi baik, yang bersih dan sesuai dengan kita sebagai
manusia. Pada ayat 168 diberi peringatan pada seluruh manusia. Kemudian ayat
772 dan 173 diperingatkan khusus kepada kaum yang beriman supaya me-

makan makanan yang baik-baik dan menjauhi makanan yang keji, sehingga
ditunjukkan apa dia yang keji itu. Dicela o.rang yang mata pencahariannya
dengan menyembunyikan kebenaran karena mengharapkan harga yang se-

dikit. Kemudian sesudah menerangkan dari hal qr'shosh diterangkan lagi ten-
tang wasiat, dan larangan curang dalam hal wasiat, dan pujian terhadap orang
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yang sudi mendamaikan orang yang berselisih tentang harta wasiat. Sesudah itu
baru dibicarakan perkara puasa. Dalam bulan puasa diatur perkara makanan.
sekarang dilanjutkan lagi; ada hubungan dengan makanan atau kebersihan
mata pencaharian.

"Dan janganlah kamu makan hartabenda kamu di antara kamu dengan
jalan yang batil." (pangkal ayat 188). Pangkal ayat inimembawa orang yang
beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. sebab itu
dikatakan "hartqbenda kamu di antaro kamll." Ditanamkan di sini bahwa
hartabenda kawanmu itu adalah hartabenda kamu juga. Kalau kamu aniaya
hartanya, samalah dengan kamu menganiaya hartabendamu sendiri jua. Me-
makan hartabenda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang
patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pe-
ngicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan; asal
keuntungan masuk. Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-
gambar perempuan telanjang .pembangkit nafsu; yang kalau ditanya,
maka yang membuatnya mudah saja berkata: "Cari makan." Atau kolportir
mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus
bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima,
ternyata mulutnya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital
dalam masyarakat, seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena
mengharapkan harganya membubung naik, walaupun masyarakat sudah sa-
ngat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikar. Atau menyediakan alat
penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual.

Ini adalah contoh-contoh, atau dapat dikemukakan 1001 contoh vang lain,
yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri
dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu
bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau. Sehingga orang
beroleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesamanya ma-
nusia.

Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar
suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan di luar sebagai
menolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan, padahal dipersulit lagi
dengan membayar bunga. Ketentuan tentang riba, yang disebut riba t'adhal
atau ribo nqsi'c,h akan diterangkan juga kelak pada waktunya.

Sampai-sampai kepada urusan upah-mengupah, dengan memberikan
upah yang sangat rendah, tidak berpatutan dengan tenaga yang dikeluarkan
oleh yang diupah, tetapi terpaksa dikerjakan juga, karena dia lapar.

Untukmenjagamartabat imanmakaulama-ulamapunmemberi ingat bahwa-
sanya orang yang tidak patut menerima zakat karena dia ada kemampuan, lalu
diterimanya juga zakat itu, adalah haram hukumnya. Teringatlah akan guruku
Almarhum Syaikh Abdulhamid Tuanku Mudo di Padang Panjang, pada suatu
hari dikirimkan orang kepada beliau uang zakat dari Padang. Dengan lemah-
lembutnya uang zakat itu telah beliau tolak, karena beliau tidak merasa berhak
menerimanya, sebab beliau mampu. Kata beliau, makanan dan minuman beliau
cukup dan pakaian beliaupun ada walaupun cara sederhana. Padahal oleh
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karena usia beliau seluruhnya sudah disediakan buat mengajar murid-murid
beliau, tidaklah ada kesempatan beliau buat berusaha yang lain. Namun begitu
ditolaknya juga zakat itu.

Setengah ahli Fiqh menyatakan pendapat bahwasanya seorang yang tidak
ada pakaian buat shalat, sehingga boleh dikatakan bertelanjang, tidaklah wajib
atasnya meminjam pakaian orang lain buat shalat. Daripada meminjam, tidak-
lah mengapa dia shalat bertelanjang.

Termasuk juga di sini "perusahaan" membuat azimat, membikin "pekasih"
untuk seorang perempuan supaya lakinya tetap kasih kepadanya. Termasuk
jugalah di dalamnya menerima upah membaca Surat Yasin malam Jum'at
sekian kali, untuk dihadiahkan pahalanya kepada keluarga si pengupah yang
telah mati. Termasuk juga di dalamnya apa yang ketika menafsirkan ayat 174
kita sebutkan, yaitu orang-orang yang mendapat "penghasilan" dari fidyah
shalat orang yang telah mati. Termasuk jugalah di dalamnya orang-orang yang
berdiri di pekuburan menunggu orang-orang yang akan memberinya upah
membaca doa atau bertalkin atau membaca Surat Yasin yang diupahkan
keluarga orang yang berkubur di sana. Lebih ganas lagi memakan hortq kqmu
ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat:
"Dan kamu bawa ke muka hakim-hokim, korena kamu hendqk memakan
sebahagian daripada hortabenda manusia dengon dosa, padahql kqmu me-
ngetahui." (ujung ayat 188).

Kadang-kadang timbullah dakwa mendakwa di muka hakim. Katanya
hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si
terdakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usahkan selesai malahan
bertambah kusut.

Orang membawa perkaranya ke muka hakim, kadang-kadang kedua pihak
memakai pokrol untuk mengalahkan lawan. Tetapi yang dimaksud ialah me-
ngambil harta yang ada di tangan orang lain dengan jalan dosa. Hal yangseperti
ini kerapkali benar bertemu di zaman penjajahan di negeri kita karena ke-
kacauan keluarga. Di Minangkabau kerapkali anak dari seorang yang telah mati
didakwa di muka hakim oleh kemenakan si matiitu. Dikatakan bahwa harta-
benda si mati yang sekarang telah ada di tangan si anak, bukanlah harta
pencaharian, tetapi harta pusaka. Sampai-sampai pendakwa mengatakan bah-
wa meskipun dia telah mendapat harta pencaharian sendiri, namun si ke-
menakan masih berhak atas harta itu, sebab waktu dia akan meninggalkan
kampung halaman dahulunya yang memodalinya ialah kemenakan dan sau-
dara-saudaranya yang perempuan. Sebab itu dia dari kecil dibesarkan dengan
harta pusaka.

Di tanah Batak dan Mandailing pihak saudara daripada si mati pula yang
menuntut isteri daripada si mati. Karena di dalam pergaulan hidup zaman seka-
rang, si mati dengan isterinya telah merantau meninggalkan kampung halaman
dan telah mendapat rezeki dan harta pencaharian. Tetapi karena menurut adat
Batak dan Mandailing si perempuan setelah kawin adalah kepunyaan keluarga
suaminya, hendaklah pula hartabenda mendiang suaminya diserahkan, bahkan
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bersama dirinya sekali, ke dalam kuasa keluarga marga si laki-laki. lni dibawa
perkara ke muka hakim.

Baik orang Minangkabau si kemenakan yang mendakwa anak mamaknya
atau orang Batak dan Mandailing yang mendakwa isteri saudaranya, keduanya
itu orang Islam. Mereka mengerti pembahagian laraidh menurut lslam. Tetapi
karena tamak akan harta dunia yang fana, mereka tidak keberatan mengingkari
peraturan agama yang telah mereka peluk, untuk kembali kepada adat jahi-
liyah. "Podohal kamu mengetahui." Demikian bunyi ujung ayat. Mereka me-
ngetahui hukum agama, tetapi karena nafsu serakah harta, tidaklah diingat
orang lagi hubungan keluarga, silaturrahmi yang telah berpuluh tahun, dan
darah'yang telah bercampur dan keturunan yang telah menjadi saksi hubungan
kedua belah pihak. Sampai hatilah orang pada masa itu di Minangkabau
mendakwa anaknya sendiri, keturunan dari saudaranya yang telah mati. Ka-
rena anak yang didakwa itu, kata mereka, telah berlain sukunya, telah orong
lain.

Alhasil apa yang kita kemukakan ini hanyalah contoh-contoh belaka dari
perbuatan memakan harta kamu di antara kamu dengan jalon batil dan
memakan hortabenda manusio dengon doso. Maka apabila jiwa kita telah kita
penuhi dengan takwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang
halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya maka
mata hatijanganlah ditujukan kepada hartabenda itu saja, tetapiditujukanlah
terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan
di samping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturrahmi sesama ma-
nusia jauh lebih tinggi nilainya daripada hartabenda yang sebentar bisa punah.
Apatah lagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah
panasnya dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketentera-
man. Sehingga walaupun di luar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang
yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari
dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu.

lmanlah yang hilang itu.

Menurut riwayat yang dibawakan oleh lbnu Jarir dalam tafsirnya, dan
Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundzir, bahwa lbnu Abbas menafsirkan
"Dan janganlah kamu makan hartobenda kamu di antara kamu denganialan
bofil" ini, ialah bahwa ada seorang laki-laki memegang harta orang lain, tetapi
tidak ada cukup keterangan dari yang empunya, maka orang itupun memung-
kiri dan berkata bahwa harta itu adalah kepunyaan dirinya sendiri. Yang
empunya hak mengadu kepada hakim, dia bersitegang mempertahankan bah-
wa harta itu dia sendiri punya, sehingga yang sebenarnya berhak menjadi
teraniaya.

Dan diriwayatkan pula menurut tafsiran Mujahid bahwa makna ayat ini
ialah: "Jangan kamu bersitegang urat leher di muka hakim, padahal hati
sanubari sendiri tahu bahwa engkaulah yang zalim."

Menurut satu riwayat dari Said bin Jubair, bahwa Imru'ul-Qais bin Abi
berselisih dengan Abdan bin Asywa'al-Hadhrami perkara sebidang tanah. Lalu
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Imru'ul-Qais bersedia bersumpah mempertahankan bahwa yang empunya ialah

dia, maka turunlah ayat ini:
Itulah sebabnya maka ayat282 dari surat al-Baqarah memerintahkan agar

soal-soal hutang piutang atau petaruh dan kepercayaan dikuatkan dengan surat
menyurat dan dua saksi, supaya jangan menjadi hal-hal seperfi ini.

(189) Mereka bertanya kepada engkau
dari hal bulan sabit. Katakanlah:
Dia itu adalah waktu-waktu yang
ditentukan untuk manusia dan
(untuk) haji. Dan tidaklah kebaji-
kan itu, bahwa kamu masuk ke
rumah kamu dari belakangnya,
tetapi yang kebajikan ialah
barangsiapa yang takwa, dan
datanglah ke rumah-rumah dari
pintu-pintunya, dan takwalah ke-
pada Allah, supaya kamu beroleh
kejayaan.
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Dari Hal Hilal Dan Tanyakanlah Sesuofu
Kepada Ahlinyq

Dalam beberapa riwayat ada tersebut bahwa beberapa orang sahabat Nabi
s.a.w. datang bertanya kepada beliau tantang hilal, yaitu bulan sabit sejak hari
permulaan bulan sampai kira-kira hari ketujuh. Menurut riwayat lbnu Asakir
dari Ibnu Abbas, meskipun sanad Hadisnya dha if, yang datang bertanya itu
ialah Mu'az bin Jabal, sahabat Anshar yang terkenal dan Tsa'labah bin Usman.

Mereka bertanya: "WahaiUtusan Allah, mengapa bulan sabit itu terbit dan naik
mula-mula sangat halusnya. Laksana benang, kemudian jadi bertambah besar

dan lama-lama jadi penuh (purnama), kemudian surut lagi dan kurang lagi,

sampai kecil pula sebagai keadaan semula; tidak tetap dalam satu keadaan

saja?"
Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir membawakan pula riwayat semacam ini

yang mereka terima dari Qatadah. Tetapi tidak mereka sebutkan siapa nama
orang-orang yang bertanya itu. Ibnu Abi Hatim membawakan riwayat semacam
itu pula yang diterimanya daripada AbulAliyah. Demikian juga satu riwayat Ib-
nu Jarir yang diterimanya dari ar-Rabi' bin Anas. Maka untuk menjawab per-

tanyaan yang bertanya itu datanglah ayat ini: "Mereka bertanya kepada
engkau dari hal bulon sobif. Katakanlah: Dia itu adalah waktu-waktu yang
ditentukan untuk manusio don (untuk) hoji." (pangkal ayat 189).
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Dapat dilihat di sini bahwa duduk pertanyaan lain, tetapi dijawab Nabilain
pula. Mereka menanyakan mengapa bulan begitu, bukan menanyakan apa
faedah yang kita ambil dari keadaan bulan yang demikian. Ahliilmu Balaghah
menyatakan bahwa jawaban Nabi ini sangatlah halusnya menurut ilmu Bala-
ghah. sebab jawaban itu dipimpin dan dijuruskan kepada hasilyang berfaedah
dan yang sesuai dengan kedudukan beliau sebagaiutusanTuhan mlmbimbing
dan membawa petunjuk agama. Sebab tidaklah pantas atau tidak pada tempat-
nya (maqamnya) jika kepada Nabi ditanyakan apa sebab bulan itu mula-mula
halus kecil laksana benang, lama-lama besar jadi purnama, akhirnya kembali
kecil dan halus lagi sebagai semula. Mengapa tidak tetap saja begitu. Menjawab
pertanyaan yang seperti itu bukanlah kewajiban Nabi. Nabi bukan ahli ilmu
falak. sebab itu beliau berikanlah jawaban yang sesuaidengan kewajiban beliau
sebagai Rasul, sehingga ke sanalah perhatian yang bertanya dibawa. Maka
beliau katakanlah bahwasanya bulan terbit dengan keadaan yang demikian itu
membawa hikmat yang penting sekali bagi kita. Bulan sabit adalah untuk
menentukan waktu bagi manusia. Dengan bulan yang demikian halnya manusia
sesama manusia dapat menentukan janji. Dengan bulan demikian manusia
dapat menentukan iddah perempuan setelah bercerai. Dengan bulan demikian
manusia dapat menentukan berapa purnama perempuan telah mengandung.
Dan dengan dia dapat ditentukan waktu puasa, sampai kepada waktu-hari ray-a
dan mengeluarkan zakat sekali setahun, sampai kepada waktu mengerjakan
haji

Kemudian datanglah sambungan ayat: "Dan tidaklah kebajikon itu bohwa
kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya, tetapi yang kebajikan ialah
barangsiapa yang takwa. " Menurut penafsiran dari penafsir Ab, ubaiduh bah-
wa sambungan ini adalah senafas dengan yang sebelumnya, yaitu kalau hendak
masuk ke dalam rumahmu janganlah dari pintu belakang. Maksudnya kalau
hendak menanyakan sesuatu hal kepada seseorang hendaklah pilih soal yang
pantas dapat dijawab oleh orang itu. Kalau hendak menanyakan mengapa bulan
mulanya laksana sabit, lama-lama penuh dan akhirnya kecil sebagai sabit lagi,
janganlah hal itu ditanyakan kepada Nabi. Tetapi tanyakanlah kepada ahli falak.
samalah halnya bertanya begitu sebagai masuk rumah dari pintu belakang.
Tetapi kalau ditanyakan kepada Nabi apa hikmat yang dapat diambil daii
peredaran bulan demikian, akan dapatlah dijawab oleh Nabi menurut yang
selayaknya dan yang sepadan dengan beliau.

Tetapi menurut Bukhari dan beberapa perawi Hadis yang lain, yang
mereka terima dari al-Baraa, dizaman jahiliyah kalau orang-orungit, naikhaji
kalau pekerjaan haji belum selesai, mereka selalu masuk rumih dari piniu
belakang. Suatu hal yang tidak perlu dan tidak berasal dari monosik ajaran Nabi
Ibrahim. Maka yang penting bukanlah menambah peraturan haji satu lagi,
pulang ke rumah melalui pintu belakang. Yang penting ialah menjaga takwa hiti
kepada Allah dalam mengerjakan ibadat itu. Selanjutnya Tuhan bersabda:
"Dan dotanglah ke rumah-rumoh dari pintu-pintunya, dan takworoh kepoda
Alloh, supaya kamu beroleh kejayaan." (ujung ayat 189).

Dari sini tentu kita tidak akan ragu lagi bahwasanya Rasulullah s.a.w. sekali-
kali tidaklah mencegah ummatnya mempelajari apa sebab alam bersedih atas
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kematian putera beliau yang tercinta itu. Meskipun waktu itu beliau dalam
berdukacita, langsung beliau perbaiki kesalahan persangkaan itu dan beliau
berkata: "Gerhana Matahariadalah salah satu daripada ayat-ayat (tanda-tanda)
kebesaran Allah. Bukanlah dia terjadi karena kematian seseorang."

Memang Rasulullah s.a.w. diutus Tuhan kepada suatu ummat yang pada
mulanya ummi, tak pandai tulis-baca, tidak berilmu. Tetapi agama yang beliau
bawa bukanlah untuk menetapkan agar mereka terus ummi saja. Ingatlah
sabda Tuhan yang jelas dalam hal ini:

W ifii *l' # ]r, ;efe; u'::i e'c; +'r\t' ' (, ;t, *tsni'J5i6aLb',3.1v;\6\
"Dialah (Allah) yang telah membangkitkan di antara orang-orang yang

ummi, akan seorang Rosul dari mereka sendiri, yang mengajarkan kepada
mereka ayat-ayatNya dan mensuci-bersihkan mereka, dan mengojarkon
kepada mereka Kitab dan hikmat, dan meskipun adaloh mereka itu sebelum-
nya di dalam kesesofon yang nyota." (al-Jumu'ah: 2)

Gabungkanlah ayat ini dengan doa Nabi Ibrahim pada ayat 129 Surat al-
Baqarah yang telah lalu, dan gabungkan lagi dengan makbulnya doa Nabi
Ibrahim itu pada ayat 151 .

Dan pelaksanaan ini telah berhasil. Baik di kala Nabi s.a.w. masih hidup,
ataupun setelah beliau wafat. Dan akan tetaplah ummat Nabi Muhammad
s.a.w. bertambah maju dan mengambil kembali pedoman dari al-Quran ini
untuk kemajuan ilmu pengetahuannya. Karena dari keurnmian itulah mereka
dicabutkan naik oleh Nabis.a.w. dengan berpedoman kepada al-Quran. Sebab
ayat 3 seterusnya membuka pintu yang luas buat kita yang datang di belakang
melanjutkan tugas membanteras keummian:

G .l; >';g U";:\fr g,W-$ &fijU
"Don yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka;

dan Dia (Allah) adalah Maha Gagah, lagi Bijaksana." (al-Jumu'ah: 3)

Kita di dunia belum sempat berjumpa dan berhubungan dengan ummat
yang telah menyambut Rasul. Kita belum sempat bertemu dengan Abu Bakar
dan Umar, tetapi kelak kita akan berjumpa dengan mereka diakhirat. Asaldari
sekarang kita teruskan cita mereka dan ajaran Nabi s.a.w. menuju penge-
tahuan, menghilangkan keummian!

Tuhan cukup Gagah, buat membangkitkan kita dan mengembalikan kita
ke tempat yang layak.



444 Tafsir Al-Azhar (Juzu'2)

Tuhan cukup Bijaksana buat membawa kita ke tengah-tengah gelanggang
percaturan ilmu pngetahuan di dunia ini.

(190) Dan perangilah pada jalan Allah
orang-orang yang memerangi
kamu, tetapi janganlah me-
lampaui batas. Sesungguhnya
Allah tidak suka kepada orang-
orang yang melampaui batas.
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keluarkanlah mereka sebagai-
mana mereka telah mengeluar-
kan kamu. Dan fitnah adalah le-
bih ngeri daripada pembunuhan.
Dan jangan kamu perangi mere-
ka di Masjidil Haram sehingga
mereka perangi kamu padanya.
Maka jika mereka perangi kamu
maka bunuhlah mereka. Demiki-
anlah balasan untuk orang-orang
yang kafir.

(1921 Tetapi jika mereka berhenti,
maka sesungguhnya Allah ada-
lah Maha Pengampun, lagi Pe-
nyayang.

(193) Dan perangilah mereka sehingga
tidak ada fitnah lagi, dan jadilah
agama untuk Allah. Tetapi jika
mereka telah berhenti, maka
tidak ada lagi permusuhan, ke-
cuali atas orang-orang yang ania.
ya.
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Keizinan Berperang
Mempertahankan Diri

Rasulullah s.a.w. bermimpi dapat mengerjakan Umrah dengan selamat.
Maka pada tahun keenam hijriyah dilaksanakan beliaulah sepanjang mimpiitu.
Karena sebagaimana diketahui, mimpi seorang Rasul adalah mimpi yangbenar.
Tetapi setelah sampai diHudaibiyah, mereka dihambat masuk Makkah oleh
orang musyrikin. Setelah beberapa hariterjadibeberapa perundingan, akhirnya
didapat persetujuan bahwa Rasulullah dan kaum Muslimin boleh naik haji,
tetapi tahun depan (tahun ketujuh). Setelah lalu setahun datanglah masanya
yang dijanjikan itu. Bersiap-siap pulalah Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabat
yang tidak jadi naik haji tahun yang lalu itu buat mengqadha'Umrah itu. Itulah
yang dikenal dalam sejarah dengan nama Umrotul-Qadha (Umrah Qadha').

Niscaya ada juga terasa pada sahabat-sahabat Rasulullah itu, kalau mereka
jadi mengerjakan ibadat tersebut, apakah orang Quraisy akan teguh pada janji?

Apakah barangkali mereka akan diperangi lagi? Padahal mereka ke Makkah
bukan buat berperang, melainkan semata-mata buat beribadat. Untuk mene-
guhkan hati menghadapi segala kemungkinan, maka datanglah ayat ini: "Don
perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan
melampoui batas." (pangkal ayat 190). Dengan sabda Tuhan yang demikian
nyatalah bahwa mengerjakan ibadat Umrah itu wajib diteruskan. Kepada
mereka yang hendak mengerjakan ibadat itu diperintah siap sedia selalu.
Diizinkan berperang kalau mereka diperangi. Artinya k6l3u pihak lawan yang
memulai. Datang ke Makkah hanya semata-mata buat beribadat. Tetapikalau
disambut orang dengan senjata terhunus, kalau diam saja, tentu mati konyol.
Seluruh hidup Muslim adalah dengan niat menegakkan jalan Allah. Apatah lagi
kalau sudah masuk kepada ibadat. Ibadat itupun wajib dijaga dengan senjata.
Tetapi di sini sangat diperingatkan Tuhan supaya jangan melampaui batas.
Yaitu pertama jangan kita yang memulaiterlebih dahulu. Kedua kalau perang
terjadi juga, jangan dibunuh orang tua, perempuan dan kanak-kanak dan jangan

dirusakkan tempat beribadat. Termasuk juga dalam larangan melampaui batas
ialah membunuh orang yang telah menyerah, dan jangan mecincang orang yang
telah mati. Maka di ujung ayat ditegaskan lagi: "Sesungguhnya Allah tidaklah
suka kepada orang-orang yang melampaui batas." (ujung ayat 190). Menurut
riwayat yang dibawakan oleh IbnulMundzir dan Ibnu Jarir dan lbnuAbiHatim,
bahwa Ibnu Abbas menafsirkan bahwa janganlah kamu melanggar batas, yaitu
jangan kamu membunuh perempuan-perempuan dan kanak-kanak dan orang-
orang yang telah tua, dan jangan membunuh orang yang telah mengucapkan
salam kepada kamu seketika mulai berjumpa, dan mereka tidak menentang
kamu dengan senjata. Jikalau kamu berbuat begitu niscaya kamu telah me-
langgar. Dan menurut riwayat lain lagi, inilah keizinan berperang yang kedua.
Adapun yang pertama ialah yang tersebut di dalam Surat al-Haj (Surat 22, ayat
3e).
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*^ l,)
"Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi oleh karena

mereka telah dianiaya. Dan Allah adalah songgup atas menolong mereka."

Ayat pertama mengizinkan berperang ini, menurut riwayat diturunkan di
Makkah setelah kaum Muslimin bersiap-siap hendak hijrah ke Madinah, setelah
mendapat persetujuan dengan kaum Anshar yang telah menyediakan negeri
mereka (Madinah) buat berpindah orang-orang yang telah diusir dari kampung
halamannya karena keyakinan agama mereka itu.

Maka isi darikedua ayat iniadalah sama. Diizinkan berperang kalau kaum
Muslimin dianiaya. Setelah pindah ke Madinah kaum Muslimin telah dapat
membentuk masyarakat sendiri. Tetapi masyarakat yang telah berdiri itu akan
segera diruntuhkan musuh kalau tidak siap waspada. Itulah sebabnya, konon-
nya, bahwa setelah sampai di Madinah, Rasulullah s.a.w. menyuruh kaum
Muslimin memelihara kuda-kuda untuk dipakai berperang. Sekarang mereka
akan mengerjakan Umrah Qadha'. Meskipun telah diikat janjibahwa mereka
diberi izin masuk Makkah buat beribadat, maka kesiap-siagaan itu perlu terus.
Kalau mereka tidak diganggu tentu syukur. Tetapi bagaimana kalau diganggu?
Kaum Muslimin mesti memperhitungkan juga kemungkinan yang tidak disukai
itu. Kalau peperangan itu tidak dapat dielakkan lagi, rnaka:

"Dan bunuhlah mereka di mona saja kamu bertemu mereka, dan keluar-
kanlah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu." (pangkal
ayat 191). Tegaslah kalau perang yang mesti terjadijanganlah bersikap tang-
gung-tanggung; hantam terus! Bunuh, tikam, amuk, pendeknya segala apa yang
dilakukan didalam perang, hendaklah lakukan. Jangan mengenalkasihan. Dan
karena kamu memegang keyakinan agama kamu, sekarang boleh balas, usir
pula mereka; seret jadikan tawanan; "Dan fitnah adalah lebih ngeri daripada
pembunuhan. " Fitnah, hasutan, gangguan dan siksaan yang sejak kamu meme-
luk Islam mereka timpakan ke atas dirimu sampai kamu terpaksa hijrah
meninggalkan kampung halaman, dan berbagai ancaman mereka fitnahi, sam-
pai terjadi perang Uhud, bahkan sampai mereka hambat naik Umrah di
Hudaibiyah, dan banyak lagi yang lain, semuanya itu jauh lebih ngeri dari
pembunuhan. Lebih ngeri karena meninggalkan dendam yang berlarut-larut.
Maka kalau kamu bunuh mereka dalam perang itu, masihlah belum seberapa
perbuatanmu itu dibandingkan dengan fitnah yang mereka sebarkan selama ini.
"Dan jangan kamu perangi mereka di Masjidil Haram, sehinggo mereka
perangi komu padanyo."Sejak dari zaman NabiIbrahim telah menjadiikatan
janji dari seluruh bangsa Arab bahwa kesucian Masjidil Haram harus diper-
tahankan bersama. Tidak boleh ada perkelahian dan peperangan di dalamnya
pada khususnya dan Tanah Haram pada umumnya. Ini wajib dipegang teguh
oleh kaum Muslimin. Tetapi kalau mereka perangi kamu di situ, kamupun boleh
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mempertahankan diri; tangkis serangan mereka dan bunuh mereka: "Maka
jika mereka perangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah boloson
untuk orang-orang yang kafir." (ujung ayat 191).

Dengan bunyi ayat di ujung itu bolehlah kita simpulkan bahwa jika kaum
Muslimin mereka perangijuga dalam MasjidilHaram, hendaklah balaskan pula
dan bunuh pula mereka. Sebab merekalah yang melanggar peraturan, bukan
kamu. Tangkisan dan serangan pihak kaum Muslimin adalah sebagai aksi
polisionil, atau suatu hukuman orang yang kafir, karena merusakkan kesucian
Masjidil Haram itu adalah suatu perbuatan kekafiran yang sangat keji.

"Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah odalah Maha
Pengampun, lagi Penyayang." (ayat 192).

Artinya, kalau perbuatan yang sangat keji itu, yakni memerangi orangyang
sedang dalam Masjidil Haram telah dibalas dan dihukum, lalu mereka hentikan
perbuatan itu, karena sudah merasai bagaimana kerasnya pukulan kaum
Muslimin. Dan kaum Muslimin tidak boleh dipermain-mainkan, hendaklah
penghukuman kepada mereka itu dihentikan. Sebab balasan kaum Muslimin
terhadap mereka atas perintah Tuhan hanyalah semata-mata buat menghajar
mereka. Kalau mereka telah jera, maka secara kesatnya kaum Muslimin tidak
boleh menghajar mereka lagi. Tegakkanlah oleh kaum Muslimin sifat Allah
Yang Pengampun dan Penyayang itu.

Tetapi kalau mereka tidak mau juga berhenti, sedang yang memulai tadinya
ialah mereka, maka kaum Muslimin wajib meneruskan menghajar mereka,
sampai tunduk:

"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada t'itnah lagi, dan jadilah agama
untuk Allah." (pangkal dyat 193). Sampai mereka tunduk betul-betuldan
mengaku kalah, dan tidak berani lagi mengadakan fitnah sebab kekuatan
mereka sudah habis. Pada waktu itu agamapun tegak untuk Allah. Sebab itu
maka ditegaskan di terusan ayat: "Tetapi jiko mereka telah berhenfi. Karena
daya mereka telah habis, "make tidak ada lagi permusuhon. "Orang Islam tidak
boleh lagi menghancurkan orang yang tidak berdaya. "Kecuali atas orang-
orang yang oniaya." (pangkal ayat 193). Yaitu orang-orang yang masih saja
melawan hendaklah hantam terus, sampai tidak berkutik lagi.

Demikian ajaran atau docfrin perang yang dipancangkan oleh wahyu
terhadap kaum Muslimin di dalam menegakkan dan mempertahankan agama.
Tidak ada satu ayatpun di dalam al-Quran atau dalam sabda Nabi, bahwa
kepercayaan Islam itu dipaksakan dengan pedang, sebagaimana yang telah
difitnahkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu negara-negara penjajah dan kaki
tangannya. Karena sampai sekarang ini, penggal kedua dari abad keduapuluh,
artinya sudah berlalu 14 abad, masih didapat saksiyang hidup. DiLibanon yang
baru 50 tahun yang akhir ini merupakan sebuah negara, dan sebelum itu adalah
dalam pemerintah Islam masih terdapat pemeluk Kristen Maroni. Demikian
juga di Suria setengah juta pemeluk Kristen dari 4 juta penduduk dan diMesir
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terdapat dua juta Kristen Kopti dari25 juta penduduk. Kalau memang Islam
dipaksakan dengan pedang, niscaya sudah lama mereka habis atau mengungsi
ke negeri lain. Berbeda dengan keadaan kaum Muslimin diSpanyol yang pada
abad kelimabelas masih kira-kira 12 juta banyaknya, tetapi di ujung abad
keenambelas habis dipaksa masuk Kristen dan yang tidak mau menukar
agama, lari mengungsi ke Afrika Utara. Itulah bukti agama yang dipaksakan
dengan pedang!.

Adapun sebab turun ayat, yaitu Umrah Qadha'tadi, yang kaum Muslimin
disuruh siap menghadapi segala kemungkinan. Alhamdulillah berjalan dengan
selamat dan lancar. Kaum musyrikin rupanya takut juga hendak menghalangi
mereka mengerjakan umrah itu dan mereka ikuti sepanjang bunyi janji
Hudaibiyah, mereka menyisih ke luar kota selama lima hari, sehingga leluasalah
Rasulullah dan kaum Muslimin mengerjakan ibadat mereka. Mere"ki mengintip
dari celah-celah rumah atau dari bukit-bukit seketika kaum Muslimin mengerja-
kan Tawaf keliling Ka'bah dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan Rasulullah-
pun memerintahkan pula kepada kaum Muslimin supaya tengah mengerjakan
Tawaf dan Sa'i bersikap yang gagah, setengah berlari dan angkat dada ke muka,
sebagai sikap militer; karena beliau tahu mereka tengah diintip. sehingga
tahulah musuh-musuh itu bahwa mereka tidak lemah karena jauhnya perjala-
nan dan bersemangat yang tinggi, untuk mematahkan leher siapa saja yang
mencoba-coba hendak menghalangi mereka beribadat. Ketika berhala-berhala
masih bersandaran di keliling Ka'bah dan berhala Manata yang besar masih
tertegak di antara Shafa dan Marwah, tetapi kaum Muslimin tidak mengganggu-
nya karena mengganggu berarti awaklah yang memulai perang.

Dan setelah selesai ibadat itu dengan selamat, dengan jiwa besarnya
Rasulullah s.a.w. menyampaikan undangan kepada pemuka-pemuka Quraisy
supaya sudi menghadiri walimah perkawinan beliaudengan Maimunah, adik dari
Ummi Fadhal, isteri pamannya Abbas bin Abdul Muthalib dan adik pula dari
Khalid bin walid. Tetapi pemuka-pemuka Quraisy tidak memberikan peluang.
Mereka minta Muhammad teguh memegang bunyi perjanjian Hudaibiyah, yaitu
segera selesai ibadat segera pula berangkat. Tidak ada walimah-walimahan.
Beliaupun patuh menuruti perjanjian itu. Maka setelah keluar dari Makkah,
sesampai di suatu kampung yang bernama Sarf, beliau adakanlah walimah
perkawinan dengan ibu kita Maimunah itu. Kaum Muslimin bergembira.

Kalau anda naik haji bertamasyalah ke Wadi Fatimah. Di tengah jalan
menuju wadi Fatimah itu, di pinggir jalan sebelah kiri akan kelihatan sebuah
mesjid bersejarah. Karena di sanalah walimah itu diadakan. Dan ada riwayat
bahwa Maimunah sebagaiisteriyang paling akhir beliau kawini, pun berkubur di
tempat dia mulai diwalimahkan itu. Kata ahli sejarah, di kala beliau hendak
meninggal dunia, .beliau wasiatkan supaya di sanalah beliau dikuburkan. Di
tempat dia mulai diterima Rasul s.a.w. menjadi salah seorang teman hidupnya.

Adapun tentang perdamaian Hudaibiyah, dapatlah dibaca agak penjang di
dalam penafsiran Surat al-Fath, Surat Kemenangan (Surat 48).
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lia itu ada padanya qishash.

Maka barangsiapa yang me'
langgar kepada kamu hendaklah
langgar pula atasnya, yang se'
timpal dengan pelanggarannYa
atas kamu itu. Dan takwalah ke-
pada Allah dan ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah adalah be-

serta orang-orang yang ber-
takwa.

(195) Dan bernafkahlah pada jalan

Allah, dan janganlah kamu lem-
parkan diri kamu ke dalam ke-

binasaan, dan berbuat baiklah.
Sesungguhnya Allah suka ke-

fiada orang-orang yang berbuat
baik.
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"Bulanyongmulia dengon bulan yangmulio. " (pangkal ayat 194)' Artinya,
jika kamu *"r"ka perangi terlebih dahulu pada bulan yang suci dan ke-
-hormatan 

bulan itu telah mereka langgar, hendaklah kamu tangkis serangan

mereka walau di dalam bulan suci sekalipun. "Don segolo yangmulia itu ado
padonyoqishosh. " Diayat inidisebut hurumaatu,yaitu kata jama' dari hurmoh,
yang beraiti suci. Ada terdapat berbagaikesucian disana: Pertama bulan yang

ru.i itu sendiri (as-syahrul-Haram). Kedua tanah itu sendiri tanah suci. Ketiga

masiidnya suci, Masjidil Haram, sehingga barangsiapa yang masuk saja ke

dalamnya dijamin keamanannya, dan keempat ialah mengeriakan haji dan

umrah itu sendiri, sehingga pakaian yang kita pakai di waktu itu diberinama
pakaian ihram, yang berarti bahwa di saat itu kita sedang mengerjakan ibadat
yang suci (hurumatul-ihram). Maka segalir pekerjaan suci itu diharamkan oleh

ryura' *"nsgtorinya dengan perbuatan-perbuatan yang akan merusak ke-

slciannya. ietapi betapapun sucinya, semua suasana itu kalau sekiranya kamu

diserang terlebih dahulu, kamu waiib mengambil qishashnyar yaitu pukullawan
pukul, hantam lawan hantam. Lanjutan ayat menegaskan lagt "Makabarang'
'siopa 

yang melanggar kepada kamu hendaklah langgar pula atosnyo, yang

t"ii^iot d"ngon p"longgoronnya atos kamu itu." Melanggar di sini ialah

memulai penyerangan.
Maksud tafsir dari ayat ini akan lebih jelas lagiapabila kita ketahuisebab

turunnya. Menurut riwayat darilbnu Jarir, tafsiran darilbnu Abbas ialah bahwa
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seketika Rasulullah telah bermimpi bahwa beliau akan naik melakukan Umrah
dengan selamat, maka pada tahun keenam daripada hijriyah beliau ajaklah
1,200 orang sahabat-sahabatnya menunaikan Umrah itu, didalam bulan Zur
Qaidah. Yaitu salah satu dari empat bulan suci (Zul Qaidah, Zul Hijjah,
Muharram dan Bulan Rajab). Tetapi sesampaidiHudaibiyah beliau dihambat
melanjutkan perjalanan Umrah itu. Beliau tidak boleh meneruskan perjalanan
ke Makkah. Lalu diadakan perundingan, bahwa tahun itu mereka tidak boleh ke
Makkah, tetapi tahun depan boleh! Karena tahun iniZulQaidah, mereka boleh
ke Makkah bulan Zul Qaidah juga tahun depan. Inilah yang dimaksud dengan
Bulan yang mulia dengon bulan yang mulia. Artinya bulan yang mulia diginti
dengan bulan yang mulia pula. Di dalam perjanjian Hudaibiyah itu diterangkan
pula bahwa selama mengerjakan Umrah itu orang Makkah tidak akan meng-
ganggu, sesuai dengan peraturan suci yang telah berlaku berabad.abad. Ma-
lahan mereka bersedia meninggalkan kota selama kaum Muslimin di bawah
pimpinan Rzisulullah masih melakukan ibadat Umrah. Maka pada tahun ke-
tujuh, Nabi dan pengiringnya melakukan (Jmrotul Qodho itu, pengganti umrah
yang tidak jadi. Pada waktu itulah turun ayat ini, memberiperingatan kepada
kaum Muslimin bahwa ibadat umrah itu wajib dilakukan, tidak boleh mundur.
sebagai tentara Islam yang telah banyak pengalaman dengan kaum musyrikin
itu, mereka tidak boleh melupakan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa
terjadi. Kaum Muslimin tidak boleh melanggar peraturan dan melanggar janji-
janji yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Tetapikemungkinan musuh
melanggar janji ada saja. Kalau itu kejadian, tidaklah boleh kaum Muslimin
lengah. walaupun bulan yang mulia tahun yang lalu telah digantidengan bulan
yang mulia tahun ini, ada saja kemungkinan segala kemuliaan dan kesucian itu
dirobek-robek oleh kaum musyrikin itu. Kalau ini kejadian bahwa segala
kesucian dan kemuliaan itu ada qishashnya, gayung disombut, kata dijowab;
kalau mereka melanggar terlebih dahulu, hendaklah tangkis dengan langgaran
yang seimbang pula. Bagaimana yang mereka lakukan kepadamu, lakukan pula
kepada mereka semacam itu.

Lanjutan ayat ialah: "Dan takwoloh kepada Allah, don ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah adalah beserto orang.orang yang takwa" (ujung ayat
194).

Di sini kita bertemu lagi arti takwa yang mengenai sikap jiwa (mental) dan
awas serta waspada menghadapi segala kemungkinan. Karena takwa dipasang
niat di dalam hati, bahwa ke Makkah hanyalah semata-mata buat beribadat,
bukan buat perang. Karena takwa tidak ada maksud hendak melanggar
kesulitan dan kemuliaan tanah suci, masjid suci, bulan suci dan manasik
(ibadat) suci. Tetapi takwa dan awas pula menghadapi segala kemungkinan.
Karena kalau musuh melanggar terlebih dahulu, diri mesti dipelihara. Tidak
boleh dibiarkan binasa, apatah lagu berjalan dengan Rasulullah. Sebab semua
mereka di bawah pimpinan Rasul adalah tentara Allah belaka, buat me-
negakkan jalan Allah di bumiini. Mereka tidak boleh matikonyol, hilang sia-sia
dari muka bumi karena kelalaian. Inipun termasuk takwa juga. Asal segala hal
ini dijaga, bertemulah hakikat takwa dan Tuhan tidak akan lalaidari.menjaga
mereka.
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Inilah ajaran atau doktrin peperangan yang diajarkan lslam, sehingga
menjadi pegangan buat seterusnya oleh seluruh tentara Muslimin yang me-
lanjutkan penyebaran lslam sesudah wafatnya Rasulullah s.a.w. Sehingga jika ia
masuk ke satu negeri, terlebih dahulu dikirimnya surat dan utusan ke negeriitu,
bahwa maksud kedatangannya bukanlah hendak berperang, melainkan mem-
bawa da'wah lslam. Mereka tidak dipaksa masuk lslam. Tetapikalau mereka
mau memeluknya, kedudukan mereka sama. Kalau hendak teguh memegang
agama sendiri, tidaklah dihalangi, bahkan diakui. Cuma hendaklah membayar
Jizyah tanda takluk kepada kekuasaan Islam. Dan mereka tidak akan di-
perangi, melainkan akan dilindungi(dzimmi). Tetapikalau tidak mau menuruti
yang kedua ini, artinya tentu perang. Maka negeri mereka akan ditaklukkan
dengan kekerasan; cara sekarangnya menjadijajahan, menurut hukum perang.
Tetapi tidak juga mereka akan dipaksa memeluk Islam.

Dan semuanya itu dilakukan di dalam takwa.

Berjuang Pada Jalon Allah

"Danbernat'kahlah pada jalan Allah." (pangkalayat 195). Olehkarena
menghadapi peperangan, maka perbelanjaan akan berlipatganda dari biasa.
Pada saat-saat yang demikian sangatlah dikehendaki kesanggupan berkurban,
sekali-kali jangan bakhil.

Perbelanjaan di waktu perang, berlipatganda daripada belanja di waktu
damai. Apatah lagi perang di dalam menegakkan jalan Allah. Dia meminta
pengorbanan harta dan jiwa. "Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu ke
dalam kebinasaan." Melemparkan diri ke dalam kebinasaan ialah karena
bakhil, takut mengeluarkan uang, malas berkurban. Karena malas berkurban,
musuh dapat leluasa. Perang meminta perlengkapan senjata dan perbekalan
makanan. Seluruh masyarakat pada waktu itu wajib sedia susah untuk men-
capai kemenangan. Kelalaian artinya adalah kebinasaan. Yang kedua, apabila
perang hendak dihadapi wajiblah dipelajari segala siasat perang, siasat pe-
nyerbuan, pertahanan, pengepungan dan penaklukan musuh. Di antaranya
ialah tunduk dan patuh kepada pimpinan (komando). Semangat yang berkobar-
kobar, padahal ilmu perang tidak diketahui, atau tidak ada kesatuan komando
atau bertindak sendiri-sendiri adalah juga melemparkan diri ke dalam ke-
binasaan. Pengalaman yang pahit telah dirasai kaum Muslimin ketika terjadi
peperangan Uhud, yang nanti akan dijelaskan pula pada waktunya. Tetapi
kekalahan di dalam peperangan Uhud akhirnya telah menjadi pelajaran yang
mahal dibayar oleh kaum Muslimin, sehingga dalam peperangan-peperangan
selanjutnya mereka telah lebih berdisiplin. Itulah sebabnya maka segera ummat
Islam dapat mendirikan suatu pemerintahan yang besar dan lagi kuat, di-
pusakakan berabad-abad lamanya. Yaitu keteguhan iman, keyakinan cita-cita
(ideolosi) dan ilmu perang. Meskipun tigaratus tahun yang terakhir ini kekuatan
ummat Islam pecah sampai negeri-negerinya terjajah, namun sisa kebenaran
ajaran Islam itu sebagai modal pertama dan utama masih tinggal dalam jiwa
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mereka. Seketika terjadi perang dunia I bangsa-bangsa yang menjaiah, yaitu

Perancis, Inggeris dan spanyol banyak memakai sardadu Islam dari Afrika dan
Tanah Arab yang mereka bawa ke medan perang Eropa. Keberanian mereka di
medan perang diakui mereka dan amat mengagumkan. Bangsa Turki me-

nguasai Eropa beratus tahun lamanya. Keberanian tentara Turki dalam tiap-

tiap medan perang pun diakuioleh musuh-musuh mereka. Dan seketika terjadi
perang Korea, Perserikatan Bangsa-bangsa juga memakai tmtaraTurki dalam
peperangan itu di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur, Jendral itupun
mengakui keteguhan semangat tentara Turki yang mengagumkan itu, padahal

itu belumlah Jihad fi-sabilillah. Maka dengan semangat baja sebagai modal
pertama yang tidak takut mati, ditambah dengan ilmu perang, ditambah dengan

disiplin yang teguh, niscaya kekuasaan Islam di mana-mana akan kembali
timbul.

Ketika terjadi revolusi kemerdekaan Indonesia, Tentara Nasional lndo-
nesia adalah di bawah pimpinan seorang Jenderal Muslim yang bersemangat
waja, yaitu Almarhum Jendral $udirman. Sampai sekarang ahli-ahli perang
mengakui betapa besarnya pengaruh semangat Jendralyang beriman itu dalam
membentuk TNI. Di samping itu terdapat pula barisan Hizbullah yang me-
ngagumkan. Dan ada juga disuatu tempat, pemuda-pemuda yang bersemangat
Jihad fiSabilillah dan berjiwa Syahid turut dalam perang kemerdekaan. Tetapi
mereka hanya tampil dengan bambu runcing yang dimanterakan oleh Kiayi
mereka. Khabarnya konon hampir 200 orang pemuda membawa bambu run-
cing menyerbu musuh yang berkekuatan besar, disapu bersih sampai habis

mati semua, karena mereka tidak mempunyai perlengkapan perang yang

seimbang, dan tidak tunduk pada satu komando. Meskipun demikian, buat
waktu itu tidak jugalah pengurbanan mereka itu sia-sia. Sebab kemerdekaan
bangsa itupun menghendaki siraman darah mujahid sebanyak-banyaknya.

Menurut penafsiran dari sahabat Rasulullah Huzaifah tafsiran dari ayat
jangan kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan, artinya ialah jangan kamu
enggan mengeluarkan pengorbanan hartabenda buat berperang karena takut
akan miskin. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, kalau kamu bakhil mengeluarkan
harta untuk belanja perang, pastilah kamu akan binasa.

Menurut Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, at-Thabarani,
Termidzi, an-Nasa'i dan beberapa ahli Hadis yang lain, seorang Mujahid Islam

bernama Aslam bin Imran pernah menceritakan pengalamannya, seketika
tentara Islam dikerahkan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan menyerang negeri
Konstantinopel. Dia bercerita: "Kami ketika itu telah menyerbu ke Kon-
stantinopel; tentara yang dariMesir dibawah Panglima Ukbah bin Amir, tentara
yang dariSyam di bawah komando Fudhalah bin Ubaid. Kedatangan kami telah

disambut oleh barisan tentara Rum yang amat besar. Kamipun menyruh
barisan untuk menghadapi tentara besar itu. Tiba-tiba tampillah seorang laki-

laki sejati dari tentara Islam, lalu diserbunya tentara Rum yang besar itu,
sehingga dia telah masuk jauh sekali ke tengah-tengah mereka. Orang-orang
lain yang melihat menjadiseram lalu berkata: "Subhanallah! Kawan kita initelah
membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Mendengar ucapan yang demikian itu
tampillah Abu Ayub al-Anshari, sahabat Rasulullah s.a.w. lalu berkata: "Wahai
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manusia sekalian! Kalian telah salah menafsirkan ayat itu. Sesungguhnya ayat
ini telah turun menuju kami orang Anshar. Yaitu seketika Allah nremberikan
kejayaan yang gilanggemilang bagi agamal'{ya dan telah banyak pemklanya,
maka adalah di antara kami yang berbisik desus diluar tahu Rasulullah berkata:

Hartabenda telah banyak habis, sekarang Islam telah menang dengan jayanya

dan telah banyak pembelanya. Rasanya sudah tidak ada salahnya jika kita mulai

kembali memperbaiki hartabenda kita dan mengumpulkan yang selama ini telah

berserak." Perkataan yang demikian sampai juga kepada Rasulullah, lalu

turunlah ayat ini: "Nafkahkanlah harta pada ialan Allah dan janganlah kamu
jatuhkan dirimu kepada kebinasaan." Maka arti kebinasaan ialah mengurus

kepentingan hartabenda diri sendiri dan bimbang memperbaikinya, sehingga

tertinggallah berjuang dan berperang pada jalan Allah.
Daripada Hadis ini bertemulah kita dengan hakikat tafsiran ayat. seorang

yang menyerbu musuh dengan gagah berani dengan keyakinan yang penuh,

walaupun dia akan hancur-luluh di tengah-tengah musuh yang banyak, bukan-
lah seorang yang membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Tetapi dia akan
mencapai syahid. Di dalam satu peperangan, terutama dalam pemberontakan

melawan kekuasaan yang zalim, kadang-kadang tidaklah seimbang kekuatan
yang melawan denganyangdilawan. Seumpamatelah kejadian di zaman nenek-

moyang yang kita melawan kekuasaan Belanda dan penjajahan umumnya.
Mereka tewas lantaran itu, tetapi mereka beroleh syahid. Kalau terlebih dahulu
akan disiapkan kekuatan yang sama dengan musuh, tidaklah akan ada ke-

bangkitan selama-lamanya. Kebinasaan ialah hidup yang telah merasa senang

dengan mengumpul kekayaan dan kemewahan sehingga takut menghadapi
perjuangan. Lalu, untuk membujuk diri dikemukakan ayat janganlah kamu
jatuhkan diri ke dalam kebinasaan? Padahal mati dalam memperjuangkan
keyakinan, bukanlah kebinasaan. Kebinasaan ialah takut menghadapi mati
karena diritelah diperbudak oleh hartabenda.

Utamaus-Su', yaitu ulama-ulama jahat yang menjadi kaki tangan penjajah,

kerapkali mempergunakan ayat ini dengan salah, memberi fatwa kepada

ummat seagamanya yang memberontak melawan penjajah dengan memakai

ayat ini. Ayat untuk hidup dan syahid, mereka jadikan alat untuk mematikan
semangat dan mendatarkan jalan bagi penjajahan. Inibanyak kejadian dizaman
jajahan dahulu, dan ulama-ulama ini mendapat pujian dan bintang tanda.iasa

dari si penjajah.
Patutlah kita ingat pula bahwasanya Abu Ayub yang meriwayatkan Hadis

tadi, tewas pada penyerbuan dan pengepungan kota Konstantinopel itu. Dan
setetah kota yang megah itu dapat ditaklukkan oleh Sultan Muhammad al-Fatih
dari Bani usman, telah beliau suruh cari kuburan Abu Ayub sampai ketemu.
Lalu didirikan di sana sebuah mesjid, yang sampai sekarang terkenaldengan
nama "Mesjid Ayub". Di sanalah Khalifah-khalifah BaniUsman dilantik menjadi
Raja ketika naik tahta, dengan diserahkan kepadanya pedang pusaka Nabi dan

burdah beliau.
Selanjutnya Tuhan bersabda: "Dan berbuat baiklah," atau majukanlah

perbaikan. Karena wa ahsinu berarti selalu berbuat baik dan selalu mem-
perbaiki maka banyaklah maksud yang terkandung di dalamnya. Dia tersimpul
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dari kata lhson. Terhadap Allah, Ihsan itu ialah bahwa kamu beribadat kepada
Allah seakan-akan kamu lihat Allah itu. Tetapi karena Allah tidak dapat dilihat
dengan mata, namun AIIah tetap melihat kamu. Dengan dasar yang demikian
maka orang-orang yang beriman selalu memperbaiki mutu amalnya, mutu
ibadatnya dan oleh karena di sini menyangkut peperangan, maka termasuk
jugalah di dalam memperbaiki mutu segala yang bersangkutan dengan pepe-
rangan. Ahli-ahli peperangan lebih mengertilah daripada penulis tafsir ini apa
maksudnya memperbaiki dalam perang. Ingatlah bahwa peperangan itu melalui
tingkat-tingkat kemajuan yang luarbiasa. Sehingga taktik perang di zaman Nabi
s.a.w. sudah jauh berbeda dengan taktik perang dizaman Pahlawan Khalid bin
Walid. Apatah lagi apa yang kita namai "perang moden". Kadang-kadang alat-
alat perang lima tahun yang lalu, pada tahun ini sudah dipandang ketinggalan
zaman. Negara-negara Arab kalah berperang dengan negara boneka bangsa-
bangsa penjajah yang bernama Israel ialah karena dalam taktik dan teknik
perang, tentara ketujuh negara Arab itu sudah lama tidak ada perbaikan. Sebab
itu di ujung ayat Allah Ta'ala bersabda: "Sesungguhnya Allah suko kepada
orang-orang yang berbuat baik." (ujung ayat 195).

Meskipun dengan ayat-ayat yang ringkas, namun suatu hal sudahlah terang
bagi kita. Tuhan telah menurunkan wahyu berkenaan dengan peperangan
untuk membela agama dan melancarkan da wahnya. Meskipun telah 14 abad
ayat ini turun, namun ia masih tetap teguh dan kuat menjadi dasar bagi kaum
Muslimin dalam menegakkan agamanya, yang tidak dapat dikalahkan oleh
filsafat-filsafat yang timbul berkenaan dengan perang. Bahkan kepada intisari
ayat inijugalah orang akan kembali.

(196) Dan sempurnakanlah haji dan
umrah itu karena Allah. Tetapi
jika kamu dihalangi, maka kirim-
kanlah kurban sedapatnya. Dan
jangan kamu cukur kepalamu
hingga sampai kurban itu ke pe-
nyembelihan. Maka barangsiapa
yang sakit atau ada gangguan di
kepalanya maka berfidyahlah de-
ngan puasa atau sedekah atau
kurban. Tetapi apabila kamu te-
lah aman, lalu siapa yang ber-
senang-senang dengan umrah
kepada haji, maka hendaklah di-
bayarnya kurban sedapatnya.
Tetapi barangsiapa yang tidak
mendapat, hendaklah puasa tiga
hari ketika haji dan tujuh hari
apabila telah kembali kamu. Itu-
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tahuilah bahwasanya Allah ada-

lah sangat berat siksaanNYa.

(197) Haji itu adalah beberapa bulan
yang telah dimaklumi. Maka
barangsiapa yang memerlukan
dirinya berhaji di bulan-bulan itu,
maka sekali-kali tidak boleh ra-

fats (bercakap kotor) dan tidak
boleh fusuq dan tidak boleh ber-
bantah didalam haji. Dan apapun
kebaikan yang kamu Perbuat,
Allah mengetahuinya dan ber-
siap-bekallah kamu. Maka se-

sungguhnya bekal yang sebaik-
baiknya ialah takwa. Dan takwa-
lah kepadaKu, wahai orang-
orang yang berfikir.

lah sepuluh hari yang sempurna. . ...-1 *ru / tt... ., oJ... .
Yang demikian itu ialah bagi jJJ,Il'; al.{er*Cll; ;'-..rt;1
orung yung tidak ada dirinya jadi : ' t t I
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Syariat Hoii dan Umrah
Sekarang Nabi s.a.w. diberi wahyu buat memimpin kaum yang beriman

untuk mengerjakan haji. Perhatikanlah bagaimana halus susunan perintah.

sebelum pimpinan tentang ibadat haji, terlebih dahulu diterangkan dari hal

puasa. Tetapi sebelum datang perintah puasa terlebih dahulu diperingatkan

irpuyu kaum yang beriman memakan makanan yang baik. Kelak setelah

menlerjakan puasa akan pentinglah perasaan makanan yang baik itu bagi

pembentukan takwa kepada Allah. Dan sehabis perintah tentang puasa dengan

menyuruh menyempurnakan bilangan hari dan mengucapkan Takbir kepada

Allah, selesailah puasa dan datanglah bulan Syawal. Apabila bulan Syawaltelah

datang, orang yang beriman telah masuk ke dalam bulan haji. Sebab itu maka

fikiran orang yang mu'min mulailah terhadap kepada ibadat yang mulia itu.

Mulai saja fikiran itu timbul, diperingatkan lagi tentang harta. Kalau dahulu

diperingatkan hendaklah memakan makanan yang halal dan baik, yang baik-
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baik dan yang pantas sebagai makanan orang yang beriman, maka sebelum
memikirkan soal haji diperingatkan sekali supaya janganlah memakan harta
kamu di antara kamu dengan jalan salah, sehingga sampai berlarut-larut ke
muka hakim, karena hendak memakan harta manusia dengan dosa. Ini semua-
nya ada hubungannya dengan ibadat yang sesuci itu, jangan hartabenda dan
perbelanjaan yang akan engkau pakai ke sana engkau dapat dari jalan yang
salah.

Dan seketika orang bertanya tentang apa sebab bulan itu mulalah sebagai
benang kecilnya, kemudian purnama dan kemudian kecil lagi. Rasulullah s.a.w.
telah disuruh menjawab dengan menerangkan hubungan hitungan bulan de-
ngan perhitungan ibadat-ibadat dan haji. Setelah itu datanglah perintah keizinan
berperang, guna mempertahankan dirijika diserang musuh dalam mengerjakan
haji ke Masjidil Haram. Selesai itu semuanya, barulah Allah menjelaskan
tentang haji itu sendiri dengan ayat ini:

"Dan sempurnakan haji dan umrah itu karena Alloh. " (pangkal ayat 196).
Oleh sebab terlebih dahulu telah banyak dibicarakan soal haji, maka ayat ini
telah menyebutkan "sempurnakonloh." Berbeda dengan perintah puasa yang
ditentukan bulannya, yaitu Ramadhan, bulan turunnya al-Quran. Dan lagi
ibadat haji telah ada sejak Nabi lbrahim a.s, sehingga walaupun dalam suasana
yang demikian hebat pertentangan Tauhid dengan yangmasih musyrik, namun
haji itu tetap dikerjakan oleh seluruh suku-suku Arab. Sebab itu maka dengan
kata "sempurnakanlah", maka syariat Muhammad s.a.w. tinggal mengakui dan
menyempurnakan saja. Disempurnakan, ialah dengan jalan membersihkan niat
ketika mengerjakannya, yaitu karena i'tikad Tauhid terhadap Allah. Karena dari
sebab itulah dahulu kala Ibrahim diperintah Tuhan memulai ibadat haji itu.
supaya dibersihkan daripada segala tambahan-tambahan yang dibuat di bela
kang, sehingga telah berkacau-balau di antara pusaka lbrahim yang suci bersih
dengan pemujaan kepada berhala-berhala. Dan sempurnakanlah pula segala
amalannya yang zahir, yang disebut sekaliannya monasik hoji, jangan ada yang
ketinggalan.

Sebagaimana diketahui Rukun Haji itu adalah lima perkara:

1. Berihram: yaitu memasang niat seraya memakai pakaian ihrom pada miqot,
yaitu tempat memulainya yang ditentukan.

2. Wuquf: yaitu berhenti di Arafah.
3. Tawaf: yaitu mengelilingiKa'bah tu.iuh kali.
4. Sa'i: yaitu lari-lari kecil diantara bukit Shafa dan Marwah tujuh kali

pulang pergi.
5. Tahallul: yaitu mencukur rambut atau menggunting rambut setelah selesai.

Dan di antara wukuf di Arafah itu sebagai puncak Rukun, dengan tawaf dan
sa'i itu, ialah berhenti sejenak di Masy'arilHaram (Muzdalifah) dan bermalam di
Mina untuk melempar Jamrah.
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Adapun Umrah serupa dengan Haji, sekedarkan tidak adawukuf diArafah
dan melempar Jamrah diMina itu, dan waktunyapun tidak ditentukan boleh di

sembarang waktu.
Rukun-rukun inilah yang disuruh sempurnakan dengan baik.

Menurut Sufrlan as-Tsauri, menyempurnakan haji dan umrah ialah sem-
purnakan tujuan ke sana, iangan dicampurkan dengan tujuan lain. Jadi kalau

menurut beliau janganlah naik haji atau umrah itu tersambil. Misalnya pergike
Eropah, lalu singgah ke Makkah, karena kebetulan bertepatan dengan musim
haji, sedang niat pertama bukan ke sana.

Menurut lbnu Habil, menyempurnakan haji dan umrah artinya ialah supaya
masing-masing, baik haji atau umrahnya kerja dengan ilrad (tersendiri)iangan

dengan tomottu', jangan qiron.
Menurut Muqatil menyempurnakan hajidan umrah ialah bersihkan, jangan

campurkan yang tidak pantas bagi keduanya. Dan kata setengah ulama lagi

menyempurnakan haji dan umrah ialah supaya nafkah perbelanjaan untuknya
dari harta yang halal dan baik.

Tentang umrah sependapatlah seluruh ulama Islam bahwa dia bukan
Rukun Islam sebagai haji. Cuma ada perlainan pendapat, apakah dia hanya
suatu amalan sunnat (mandub) ataukah wajib, meskipun bukan Rukun Islam.
Setengah ulama mengatakan bahwa dia adalah wajib. Setengahnya lagi menga-
takan dia sunnat. Tetapi apabila mulai dikerjakan, hendaklah disempurnakan.
Barangsiapa yang telah memulai umrah, padahal tidak disempurnakannya,
berdosalah dia. Samalah halnya dengan sunnatnya shalat-shalat nawafil, yang
selain lima waktu. Apabila telah dimulai, wajiblah dikeriakan dengan sempurna,
tidak boleh dihentikan di tengah-tengah, mentang-mentang hanya sunnat.

Hal-hal ini kita persilahkan dipelajarikhusus. Karena seluruh ulama Besar

Fiqh ikutan kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam
Ahmad sama pendapat bahwa haji dan umrah wajib disempurnakan, tetapi
selain dari wukuf di Arafah, yang mereka semuanya sepakat mengatakan dialah

Rukun Haji yang jadi puncok, maka tentang yang lain-lain ada beberapa
perbedaan pendapat beliau-beliau. Ada satu manasik yang oleh Imam Malik
dikatakan wajib, oleh Syafi'idikatakan rukun, oleh Hanbalidikatakan sunnat.

Tetapi kita lihat walaupun orang yang mengerjakan haji di Makkah itu datang

berduyun dari keempat mazhab Sunni, orang Syi'ah dan Khawarij, namun
perbedaan yang menyolok tidaklah terdapat.

Menurut Jumhur (sebahagian besar) ulama syariat haji dijadikan resmi
syariat Nabi Muhammad s.a.w. ialah pada tahun kesembilan. Dan tahun itulah
kaum Muslimin di Madinah dan di seluruh tanah Arab naik hajike Makkah yang
telah bersih dari berhala, dan diangkatlah oleh Rasul s.a.w. sahabatnya Abu
Bakar mengepalai rombongan (Amirul-Haj) tahun itu. Tahun kesepuluh baru-
lah naik hajiRasulullah sendiri, yang terkenal dengan haji wada'(haji perpisa-

han). Sebab 82 hari sesudah itu, beliaupun meninggal.

Tetapi penyelidikan yang lain menunjukkan bahwa pengakuan resmi sya-

riat haji dijadikan syariat Muhammad s.a.w. ialah pada tahun keempat. Sebab

dia disebut dalam Surat alilmran (Surat 3, ayat 97):
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(*, oyirt N {y!l't r,i 4\ Uog* b"
"Dan karena Atlah, diperintahkan kepada manusia berhaji ke rumah itu,

barangsiapa yang sanggup berjalan kepadanya." (ali Imran: 97j

Surat ali Imran turun sesudah peperangan Uhud dan perang Uhud terjadi
pada tahun keempat Hijriyah. Tetapi umrah baru sempat dikerjakan pada
tahun ketujuh, sebagai Qadha' dari umrah yang dihalangi oleh orang euraisy di
tahun keenam di Hudaibiyah. Tahun kedelapan Makkah ditaklukkan dan
dibersihkan dari segala berhala. Tahun kesembilan Abu Bakar memimpin haji
yang pertama. Dan mulai tahun itu dengan resmi dilaranglah orang yang masih
musyrik mengerjakan haji dan dilarang tawaf bertelanjang, dan tahun kese-
puluh barulah Rasulullah s.a.w. sendiri mengerjakan haji.

Maka haji dan umrah yang telah dijadikan syariat Islam, lanjutan pusaka
Ibrahim itulah yang disuruh ruhan dengan perantaraan NabiNya iupuyu
disempurnakan zahir batinnya. Rukun batin ialah niat yang ikhlas dan tidak ria.
Rukun yang zahir ialah sekalian manasiknya. Kemudian dilanjutkan lagi: "Te-
tapi jiko kamu dihalangi, maka kirimlah kurban sedopatnya." Artinya kamu
telah pergi naik haji, rumahmu telah engkau tinggalkan dan engkau telah
berihram di tempat miqat, tiba-tiba seketika akan masuk ke Makklh datang
saja halangan, maka hendaklah kamu kirimkan binatang kurban, yangdi dalam
ayat disebut hadyu dan dalam istilah hajidisebut dom, artinya darah. Kirimkan
dam itu ke Makkah, untuk makanan fakir-miskin disana. Disebut di siniyang
sedapatnya. sekurang-kurangnya ialah seekor kambing, tetapi kalau sanggup
lebih adalah lebih baik, seumpama lembu, kerbau dan unta.

"Dan jangan kamu cukur kepalamu hingga sampai kurban itu ke penyem-
belihon." di Makkah. Artinya tunggulah dahulu berita dari sana, apakah bina-
tang itu sudah sampai dan sudah disembelih, barulah kamu cukur kepalamu,
tohallul namanya; sebagai alamat bahwa kamu tidak jadi berhajiatau berumrah
karena ada halangan. Dihalangi atau terhalang, niscaya banyak hal biasa
kejadian, sebagai Nabi kita sendiri s.a.w. telah berangkat bersama-sama dari
Madinah, sampai di Hudaibiyah dihalangi oleh orangeuraisy. Bahkan dizaman
Islam sendiri pernah juga kejadian orang haji tidak jadi masuk Makkah, karena
di Makkah sendiri waktu itu tidak aman. Misalnya ada peperangan di antara
orang-orang yang berkuasa di sana berebut kekuasaan, sehingga orang haji
terpaksa pulang. Atau sebagai terjadipada tahun 1961 karena sedlng memun-
cak pertengkaran politik di antara Raja sa'ud yang berkuasa diMakkih dengan
Jamal Abdel Nasser, Presiden Mesir (R.P.A.), jamaah dariMesir telah sampaidi
Jeddah, dihalangi masuk Makkah, sehingga pulang saja dengan harapan-ham-
pa. Atau tiba-tiba dapat berita bahwa di Makkah ada berjangkit penyakit
menular, sehingga jamaah menurut keputusan dokter tidak dapat masuk ke
Makkah pada waktu itu. Atau ada perang disana. Atau dirisendiriditimpa sakit
di tengah jalan sehingga tak dapat melanjutkan. Dan lain-lain halangan.
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oleh karena dalam ayat ini disyaratkan bahwa binatang kurban atau dom

hendaklah dikirim ke Makkah dan di sana disembelih orang, maka mazhab

Hanafimemegang teguh syariat ini. Tetapioleh karenaRasulullahs.a.w. sendiri

menyembelih lung.rng di Hudaibiyah, maka mazhab'mazhab yang'lain tidak

.n"njudiku., syarat pengiriman ke Makkah itu; sembelih saja ditempat terhalang

itu, dan teruslah cukur atau gunting rambut dan tanggalkan pakaian ihram.

Kemudian diterangkan lagi fasal tidak boleh mencukur rambut atau menggun-

ting itu:

"Mako barangsiapa yong sokit atau ada gangguan di kepalanya," se-

hingga rambut di kepaianya dicukur atau digunting atau terpaksa jatuh rambut

deftn diketahui, i'maka berlidyahlah dengan puase, atau sedekah atau

kur6an." Hadis Nabi menerangkan bahwa puasanya itu tiga hari. Atau boleh

diganti dengan memberikan makanan satu gantang Madinah yang memuat 16

,o1hot, bagikan kepada enam orang miskin. Atau membayar dam seekor

kambing. 6oleh dilakukan mana yang sanggup. Dengan adanya denda'denda

yang demikian, nampaklah perbedaan ibadat haji dengan yang lain, yaitu ada
-k"silaha., 

yang dapat dibayar dengan denda, sehingga hajisah juga. Yang tidak

dapat diganti Jengan denda ialah Rukun, terutama wukuf di Arafah.
,,Tetapi apabila kamu telah aman," halangan ke Makkah tidak ada lagi,

dan kalau sakit sekarang telah sembuh, niscaya wajib haji datang lagi dan

kamupun pergilah naik haji, "lalu siapa gangbersenong-senong dengan umrah

kepada haii, maka hendaklah dibayarnya kurban sedapatnya'"

Ini disebut haii bersenang-senang dan telah dikenal oleh orang yang telah

mempelajari Fiqh berkenaan dengan haji dan orang yang telah pernah menger-

jakan haji dengan nama haji Tamattu'!

Untuk ini perlu kita berikan sedikit penjelasan:

Amalan iraji itu ada tiga macam: Qiran, Tamattu'dan lfrad'

Haii Qiran

sejak mulai melekatkan pakaian ihram di Miqat, sudah diniatkan menger-
jakan haji dan umrah sekaligus. Qiron artinya serempakan. Menurut Mazhab
'Syafi'i 

dan Maliki, Haji Ifrad dan Tamattu' lebih afdhal dari haji Qiran' Tetapi

menurut Hanbali, Tamattu' lebih afdhal daripada Qiran dan lfrad'

Caranya (kaifiyatnya) ialah: Apabila yang hendak melakukan HajiQiran itu

telah masu-k ke Makkah, mula-mula hendaklah dia lakukan segala rukun syarat

umrah. Dimulainya dengan Tawaf Qudum, lalu dia lakukan Sa i antara Shafa

dan Marwah; sampai di sana berhentilah umrahnya. Tetapi rambutnya belum

boleh digunting atau dicukurnya (belum tahallul). Maka setelah selesai umrah

dengan iiduk t"r.ukur atau bergunting itu, mulailah dia mengerjakan haji;

wakuf di Arafah, melempar ketiga jamrah sebagai biasa. Di hari kesepuluh

(Hari Nahar) wajiblah dia menyembelih seekor kambing (sekurangnya) atau 7

ekor unta umur 7 tahun (kalau mampu), sebagai syukur kepada Allah sebab
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telah selesai dengan selamat mengerjakan haji dan umrah. Atau ganti dengan
puasa tiga hari selama haji dan 7 hari (jadi 10 hari) selesai haji.

Haji Tamattu

Setelah sampai di tempat Miqat dan mandi ihram, dan memakaipakaian
ihram, diniatkan akan menyempurnakan umrah saja lebih dahulu. Mungkin
karena merasa hari untuk mengerjakan haji masih jauh. Lalu r".u-pui di
Makkah dikerjakan segala rukun dan wajib umrah, dengan memulainya dari
Tar,vaf Qudum, Ialu mengerjakan sa'i antara shafa dan Marwah. Setelah selesai
cukur rambut, atau gunting, (tahallul). Selesai umrah di saat itu, lalu pulang dan
pakai pakaian biasa. sudah halal semua pekerjaan yang dilarang ketika umrah.

setelah itu ditunggulah waktu mengerjakan haji. Maka setelah datangg hari
bulan Zulhijjah, mulailah pula ihram dariMakkah, dengan niat mengerjakan haji;
Mulainya wukuf di Arafah hari kesembilan setelah tergelincir matahari, malam
nya mabit di Muzdalifah, melontar jamrah di Mina. Setelah selesai melontar
Jamratul-Aqabah, potonglah seekor kambing atau 7 ekor unta (kalau awak
orang mampu), bagikan dagingnya kepada fakir-miskin. Menurut Imam syafi'i
memotong dom itu boleh saja setelah selesai mengerjakan umrah, sebelum naik
ke Arafah. Kalau kita tak sanggup, boleh diganti dengan puasa tiga hari selama
haji itu dan tujuh hari tambahannya setelah selesai haji.

Haji llrod
Yaitu haji saja, tidak diserempakkan dengan umrah dan tidak ditamattu'-

kan.
Dari miqat dimulai mandi dan berwudhu', lalu dipakai pakaian ihram

setelah itu shalat dua rakaat. Diwaktu itu dipasang niat hendak mengerjakan
haji saja. Mungkin karena harinya telah dekat. sampai di Makkah terus
mengerjakan Tawaf Qudum. Selesai Tawaf Qudum, tidak Sa'i dan tidak
bercukur atau bergunting, dan pakaian ihram terus dipakai, sampai menunggu
waktu naik ke Arafah. Maka setelah selesai wukuf diArafah, mobit diMuzda-
lifah, turun melontar Jamratul-Aqabah. sehabis melempar Jamratul-Aqabah
sesudah fajar hari kel0 itu, sudah boleh dia bercukur atau bergunting dan
menukar pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Saat itu bernama tahaltut
awwal (bercukur, bergunting yang pertama). Semua sudah halal kecuali ber-
campur dengan isteri. Sunnat baginya sehabis melontar Jamratul-Aqabah itu,
segera di waktu itu juga bersegera berangkat ke Makkah melakukan Tawaf dan
Sa'i; selesai sa'i dilakukan tahollul fsoni (kedua). Kalau dari tadi belum dilaku-
kannya tohallul awwal; sesudah sa'i ini dia tahallulsekaligus. Dengan demikian
sudah halal dia bercampur dengan isterinya. Dan selesaiitu segera kembali ke
Mina, buat berhenti selama tiga hari.

Itulah Haji lfrad. Dengan demikian hajinya telah selesai. Diapun wajib
mengerjakan umrah sekurangnya satu kali, sebab dari mulai datang dia belum
melakukan umrah.
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Orang yang melakukan Haji Ifrad tidaklah membayar kurban (dam) baik

kambing itu, iujuh unta atau puasa tiga hari dan tujuh hari. Meskipun

memotJng kurban di hari nahar dan tiga hariTasyrik, kepada meretapun masih

dianiurkan. Sebab itu telah termasuk Uhd'hiyoh atau binatang kurbanyang kita

dianjurkan mengerjakan setiap tahun, walaupun tidak di Makkah dan Mina.

Haji lfrad ini banyak dikeriakan orang di zaman sekarang, yaitu di zaman

telah lancarnya perhubungan udara. Dari atas kapalterbang meskipun sebelum

miqat dia sudah ihram. orang Mesir dan suria biasa berbuat begitu. Hari
kedelapan (hariTarwiyah) mereka sampai di Jeddah. Malamnya terus dengan

mobil ke Arafah, hari kesembilan, buat wukuf sehabis tergelincir matahari.

Malamnya mobit di Muzdalifah. Pagi-pagi mulai melempar Jamrah di Mina,

sehabis melempar Jamratul-Aqabah mereka sudah boleh tahallul, dan mereka

sembelih kurbin. Lalu sepagi itu juga mereka pergi tawaf Ifadhah ke Makkah
dan terus Sa i (hari kesepuluh). Pakaian ihram ditanggalkan. Kadang-kadang
petang harinya mereka kembali ke negeri mereka dengan kapaludara. Itu
null]unyu hajilfrad. Tetapiyang setengah lagi, dia cukupkan dengan bermalam

di Mini dua hari (hari kesebelas dan duabelas), lalu kembali ke Makkah melalui

Tan im dengan berihram lagi mengerjakan umrah, terus tawaf umrah dan sa i,

setelah itu mereka tawaf Wada . Kira-kira tiga jam selesai, merekapun pulang

kembali ke negerinya dengan selesaihajidan umrah. Selesai keduanya dalam

masa kurang dari dua minggu.

"Tetapi barangsiapa yang tidakmendapat," yaitu tidak dapat membayar

dom dengan sekurang-kurangnya seekor kambing, karena memisahkan di

antara haji dengan senang-senang selesai sebuah-sebuah, "Moko hendaklah
dia puasa tiga hori ketiki haji dan tujuh hori apobila telah kembali kamu."
Yaitu ke kampung halaman. "ltulah sepuluh hari yang sempurna-" Yang tiga

hari dipuasakin sedang mengerjakan haii, sesudah hariNahar (hariberhentidi
Mina dari hari kesepuluh sampai hari ketigabelas). Yang tujuh harilagidipuasa-
kan apabila telah sampai di kampung kembali. Begitu menurut tafsiran sebuah

Hadis Bukhari, Muslim dari lbnu Umar. Dan setengah ulama mengatakan boleh

dibayar selama dalam perjalanan. Bagi kita orang Indonesia, boleh dibayar

selama dalam kapal. sebab keadaan dalam kapal di zaman sekarang boleh

dikatakan tidak sukar sebagaimusafir didarat lagi.

"Yang demikian itu iatah bagi orang yang tidak oda dirinya iadi penduduk

Masjidil iaram." sebab kalau penduduk Makkah sendiri, apalah yang mereka

.r.uhkun. Mereka kalau hendak haji memakai pakaian ihram dari Makkah
sendiri terus pergi wukuf ke Arafah. Sedang sekalian penduduk luar Makkah,
masuk Makkah sajapun sudah dengan ihram dan ditentukan pula miqatnya.

Kalau tidak di waktu haji, tentu mereka umrah. Membayar dom karena kita
akan haji tidak lagi dari miqat, padahal kita bukan penduduk Makkah.

Sebagai penutup maka bersabdalah Tuhan: "Dan takualah kepada

Allah." Kirena maksud yang terutama daripada haji ialah membina takwa itu,

sebagaimana pada perintah yang telah lalu tentang puasa, maksud puasapun

ialah membini tak*u. Bahkan potong-memotong kurban atau dam itu, didalam

Surat 22 (al-Haj), ayat 37 pun telah diterangkan bahwa tidaklah daging-daging

atau darah-darah kurban itu yang akan mencapai Allah. Teiapi yang akan

461
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mencapainya ialah takwa kamu juga. 'Don ketahuilah bahwosanya Allah,
adalah sangot berof sikgoonNyo." (ujung ayat 196).

Oleh sebab yang dimaksud dengan ibadat ini ialah membangunkan hati
yang takwa, hendaklah dikerjakan semua ibadat itu dengan khusyu'. Yang
disebut dalam bahasa Jawa dengan prihof in. Apatah lagi segala rukun dan wajib
serta sunnat haji itu lain dari ibadat, sebahagian besar bersifat ta'abbudi,
menghendaki kepatuhan belaka. Tidak usah ditanya mengapa melempar,
mengapa bersa'i, mengapa bertawaf, mengapa memakai pakaian yang khas
untuk haji. Khusyu'lah pada waktu itu dan jangan banyak bantahan, sebab
siksaan Tuhan adalah keras.

"Hoji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi." Yaitu bahwa
waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan serta suasana haji itu dibulan-bulan
yang telah sama dimaklumi. Artinya sudah diketahui bulan-bulannya itu sejak
zaman Nabi Ibrahim, sehingga orang-orang Arab tidak ada lagi yang tidak tahu
bulan-bulan itu. Yaitu bulan Syawal, Zul-Qaidah dan Zul-Hijjah sampai akhir-
nya. Pendeknya sejak I Syawalitu kita sudah boleh lhrom untuk haji. Syawal
sudahlah dalam suasana umrah dan haji. Sedang kalau di bulan yang lain hanya
untuk umrah saja. Misalnya kalau ada orang yang tahan tidak bercukur-cukur,
lalu dia HajiQiran sejak 1 Syawal sampai akhir Zul'Hijjah, pun silahkan. Tetapi
kalau berat, lebih baiklah HajiTamattu' saja, dan bayarlah domnya, atau puasa
sebagai diterangkan tadi. Sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa tawaf
haji (tawaf ifadhah pun namanya) itu boleh disempurnakan di akhir Zul-Hijjah
saja. Tetapikalau disebut bahwa ketiga bulan itu adalah bulan haji, mengerjakan
hajisendiri ialah dari9 Zul-Hijjah diArafah, dan selesai sehabis hariNahar (hari
kurban) atau hari tasyriq (hari menjemur dendeng), yaitu hari ketigabelas.

Dengan demikian kalau orang pergi ke Makkah mengerjakan ihram hajidi
luar dari bulan yang tiga itu, atau ke Arafah sebelum atau selepas tanggal9
tidaklah sah hajinya, sama dengan shalat lima waktu sebelum waktunya. Yang
sah setiap waktu hanya umrah.

Sambungan ayat selanjutnya: "Maka barangsiapa yong memerlukon diri-
nya berhaii di bulan-bulan itu, maka sekoli-koli tidak boleh rolats (bercakap
kotor)." Yaitu segala yang berhubungan dengan persetubuhan suami-isteri.
Dan ketika menafsirkan ayat puasa (ayat 187) telah kita jelaskan arti ro/ots itu.

"Dan tidak boleh lusuq." Yaitu segala sikap dan tingkah-laku yang mem-
bawa ke luar dari batas-batas akhlak yang ditentukan agama, seumpama
menghina, mengejek, bergunjing. "Dan tidak boleh berbantah." Berdebat,
apatah lagi yang akan membawa berkelahi; semuanya itu dilarang"di dalam
hoji. " Oleh sebab di ujung ayat yang telah lalu sudah dikatakan bahwa maksud
utama ialah membangun rasa takwa dalam jiwa, maka sudah sama dimaklumi
bahwa "segala yang akan menghilangkan khusyu' atau prihatin hendaklah
dijauhi sangat pada waktu haji itu. Dengan mengingat pakaian ihram yang kita
pakai, dua potong kain tidak berjahit dan tidak berkarung, seakan-akan kita
pada waktu itu dalam suasana mengingat mati, berkumpul di Padang Arafah
laksana membayangkan akan berkumpul di Padang Mahsyar. Kita sedang



Surat Al-Baqarah (Avr,t 197) 463

berhadap-hadapan dengan Tuhan. Maka tidaklah layak dalam majlis yang
demikian mulianya kita masih saja bersenda-gurau dan bercanda apatah lagi
bersetubuh dengan isteri. Masih saja bersikap yang menunjukkan kurang budi
atau bertengkar-tengkar, lebih baiklah pada waktu beribadat, nrkuf yaitu
berhenti sambil tafakur, membaca al-Quran ataupun zikir. Apatah lagimemang
ada bacaan yang khas buat waktu itu, yaitu Talbiyah:

au;*3fiV'ri L#b it/' Sfe a;fi 4 jet [5
"Labboik, allahumma Lobboik, Lo Syoriko I aka.lnnol hamdawonnf mata

laka wal mulka. La Syorika laka," (YaTuhanku! lnilah aku, hambalrtlu telah
datang, segala panggilarir4u telah aku sambut dengansegolo kerendahon hati.
Tidok ada sekutu bagiMu, segolo puji dan nikmat Engkoulah yang empunya,
dan kekuasaanpun. Tak ada sekutu bagMu)."

"Dan bersiap-bekollah kamu."Artinya, oleh karena naik hajiadalah satu di
antara rukun (tiang agama) Islam, dan sekurang-kurangnya sekali seumur
hidup wajib kita menunaikannya. bersiaplah bekal yang lengkap dan cukup.
Dari jauh hari pasanglah niat dan kumpulkanlah perbelanjaan, selamat pergi
dan pulang dan selamat yang didapati. "Maka sesungguhnya bekal yang
seboik boiknya ialah takwa." Artinya intisari dari pengumpulan bekal sejak
jauh hari itu, yang sebenarnya ialah takwa jua. Sekali lagidiulangi, dan selalu
diulangi; takwa, takwa. Itulah yang sebenarnya. Sebab meskipun telah me-
ngumpul bekal sejak dari jauh hari, kalau takwa tidak ada, mungkin nanti
sumber asal dari bekal yang dikumpulkan itu asaldapat saja, tidak perdulidari
halal atau haram. Sehingga ada orang yang ke Makkah dengan bekal yang
cukup, tetapi dari uang riba atau uang hasil korupsi. Atau mengumpul bekal
sangat lengkap, tetapinaik hajikarena riya';supaya sesampaidikampungdiberi
gelar Hoji. Atau naik haji karena politik.

Sebaliknya pula ada orang yang kuat takwa hatinya, tetapi bekal tidak cu-
kup. Maka dengan daya-upayanya diapun naik haji, dengan bersembunyi-sem-
bunyi dalam kapal. Selamat juga dia sampaidi Makkah karena pandai bersem-
bunyi. Tetapi sampaidi Makkah ketika perutnya lapar, terpaksa dia menghina-
kan diri dengan meminta-minta. Karena dia telah melanggar bunyi ayat menyu-
ruh menyediakan bekal itu.

Ada diriwayatkan bahwa di zaman dahulu banyak orang naik haji dari
Yaman dengan berjalan kaki dengan tidak membawa bekal. Sampai diMakkah
menjadi peminta-minta. Padahal bagi merekabelumada kewajiban hajidalam
keadaan yang demikian.

Penulis tafsir inipun pada usia 19 tahun (1927J dengan kekerasan hati saja
naik haji, asal dapat lepas beli tiket kapal pergidan pulang saja. DiMakkah 6
bulan lamanya dalam keadaan melarat, kerapkali lapar. Syukur ada teman-
teman yang membantu. Akhirnya dapat bekerja jadi penyusun huruf (letter-
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zetter\dipercetakankepunyaantuantlaiidKurdidiGarazah.Dansehabishaji
;il;'";.ihat oleh Bapak tiajiAgus Salim supava sesera p*1g:
- -- ,,gom takwalah kipadoKu, iahai orang orongyongberlikir'." (uiung ayat

tg7). kirena dengan iut *u itu iualah kamu akan dapat tegak dengan iman,

menghadapi segala kewaiiban didalam hidup ini'

Labbaika, Allahumma Labbaika!
Ini hambaMu ya Allah, siap-sedia melaksanakan perintah!'

(198) Tidaklah mengapa bahwal<amu
mencari anugerah dari Tuhan
kamu. Maka apabila telah ber-

duyun-duYun kamu dari Arafah,

maka hendaklah kamu menye-

but nama Allah di MasY'aril-

Haram, dan sebutlah akan Dia'
sebagaimana Dia telah memberi-
mu petunjuk. Dan meskiPun
pada sebelumnYa adalah kamu

dari orang-orang Yang sesat'

(l99) Kemudian itu berduyunlah kamu

di temPat Yang orang-orang lain

telah berduYun, dan memohon
ampunlah kamu kePada Allah'
SeiungguhnYa Allah adalah

Pemberi ampun, lagi PenYaYang'
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.Tidaklah mengopa bohwokamu mencari anugerah dariTuhon kamu.,,

tpun'i.J-uyut iggl]friinya meskipun bekal kamu yang sebenarnva takwa

;;;i"-;;i", iika'kebetulan kamu 
- 

berusaha atau berniaga, berjual-beli atau

segala pekerjaan mencari rezeki,menerima upah dan sebagainya di waktu haii

itu tidaklah mengapa, iiJagah terlarang. Yang terlarang ialah jika tujuan kamu

ke Makkah yuns p"rturn; iahh berniagu, dun naik haii hanyalah akan jadisebab

trirLr"rs". Sebagai beberapa saudagar yang cerdik di negeri kita, menve-

ri"gfii i".s""r .ngul"u usaha mencari "kuotum" haji, karena ada beberapa

;;";g;;.; ,unfut besar untungnya jika diperniagakan di.Makkah dan ber-

lipatgandauntungnyasampaidinegerisendiri'Apatahlagibulansuasanahaji
amat panjang Yaitu tiga bulan'- 

lmam Ahmad bin-Hanbal terkenal sebagai seorang Ulama besar yang amat

menjagahidupnyajanganterlalubergantungkepadapertolonganoranglain.
i"irnfirtfuh ii dala- r"l*avat hidup beliau ying sangat sederhana itu, bahwa
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beliau menolak hadiah-hadiah orang buat belanja perjalanan ke Makkah.
Apabila dia naik haji, beliau tidak keberatan menolong memikulbeban orang
dan menerima upah mengangkat barang itu. Kasarnya jadi kuli. Beliau meng-
amalkan ayat ini, bahwa tidak ada salahnya mencaii rezeki, baik menjadi kuli
atau berniaga selama naik haji itu, asaljangan itu yang dijadikan tujuan pertama.
Sehabis wukuf di Arafah dan mobif diMuzdalifah, kitapun menurun kembalike
Mina buat melempar Jamrah. Sehabis melempar Jamrah, kitapun berhenti di
Mina sampai tiga hari, waktu kita laksanakan berhariraya sampai tiga haritiga
malam, atau empat hari empat malam. Kita sudah bebas daripada memakai
pakaian ihram, kita sudah bergembira mensyukuri ibadat hajiyang telah selesai
dan kita akan l*embali pulang. Tidak ada salahnya jika di waktu senggang yang
luas itu kita berniaga, berkuli, menerima upah, dokter mengobati orang sakit.
Saudagar-saudagar yang besar bertemu sesamanya memperkatakan urusan
dagang yang luas, urusan import dan export.

Dan bertali dengan ini juga, tidak ada salahnya jika selama di Mina itu ahli-
ahli cerdik-pandai dunia lslam bermusyawarah memperkatakan soal-soal nasib
negeri masing-masing, soal ekonomi, politik dan kemasyarakatan dan soal
da wah Islam. Semuanya ini termasuk di dalam Fadhiloh, anugerah Tuhan, atau
rezeki yang dikurniakan Tuhan. Maka amat luaslah maksud yang terkandung di
dalam pangkal ayat ini.

"Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah," dalam ayat
disebut ofidhu, kita artikan berduyun, karena kata aslinya itu berasal dari arti
membanjir. Sebab orang haji wukuf di Arafah itu serentak di hari kesembilan,
beratus ribu banyaknya, tersebar di seluruh Padang Arafah itu. Malahan saat
akhir-akhir ini telah mencapaijutaan. Sehabis wukuf dipetanghari, membanjir-
lah mereka meninggalkan Arafah. Atau berduyun: "Mako hendaklah kamu
menyebut nama Allah di Masy'aril-Herem." Yaitu di tempat yang bernama
Muzdalifah. Berhentilah orang haji di sana yang dinamai mabit, berhenti
sampai lepas tengah malam, sambil membaca Talbiyah, membaca Tahlil dan
Tahmid serta Takbir. Dan pada waktu itu pula mencari batu-batu kecil buat
melempar Jamrah di Mina kelak. "Don sebutlah okan Dia sebagoimana Dia
telah memberimu petunjuk. " Bersyukur nyatakan syukur itu, sebab kamu telah
dikeluarkannya dari gelap-gulita dan jahiliyah kepada petunjuk rauhid. Kamu
telah menjadi orang Islam yang insaf akan diri. Kamu telah membina takwa
kepada Allah. Dengan susah-payah kamu telah datang ke sana dibawa oleh rasa
iman. "Don meskipun pada sebelumnyo adolah kamu dori orang-orangyang
sesot." (ujung ayat 198).

Meskipun sebab turun ayat ialah Muhajirin dan Anshar yang akan ikut
berhaji dengan Rasulullah s.a.w. tetaplah ayat ini menjadipegangan selanjutnya
bagi kita ummat Muhammad s.a.w. Bagi kita ummat Muhammad yang telah
jauh dari masa hidup beliau ini, dan jauh pula negeri kita, sehingga disebut orang
Timur Jauh, ketika kita berhenti di Muzdalifah itu marilah kita kenangkan diri
Karena ketika itu hari adalah malam, beratus ribu kawan seagama duduk ber-
sama-sama berlepas lelah sebentar. Dan malam itu adalah malam sepuluh Zul-
Hijjah, bulan mulai terang. Kita syukuriTuhan, kita puja asmaNya yang kudus.
Sebab kitapun telah menjadi bangsa yang besar dalam Tauhid, dan kiti sendiri
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peribadi moga-moga kembali dari haji ini akan mendapat perobahan yangbesar

dan kemalufn dalam tingkat iman. Padahal selama inibanyak perbuatan sesat

V"ng t"f"n kita kerjakan karena hawanafsu sebagai manusia. Ampunan Allah

jualah yang kita haraPkan.

,,Kemudian itu berduyunlah kamu di tempat yang orang-orang lain telah

berduyun." (pangkal ayat 199). Artinya berbuatlah sepertiorang lain berbuat.

S"UiU orung er-ruisy di zaman Jahiliyah suka menyisihkan diri, mengambil

i"-put istimiwi, tidik mau campur dengan orang Arab suku-suku lain yang

d;i;"S Jari pelosok lain, karena meras_a- diri golongan teruqma- (Demikian

-"nuirt riwayat Bukhari Muslim dari Hadis Aisyah r.a-). Dan lantaran pe'

ng;irh uyut ini, dapatlah hal itu kita rasai, baik waktu wukuf sehari di Arafah,

ut"urprn 
-ketika 

-utit rurnpui lepas tengah malam diMuzdalifah itu.

ban denga., peringatan pada ayat ini, supaya berduyun ke mana orang lain

berduyun, be-rkumpul di mana tempat orang lain berkumpul, hilanglah bekas

ijuru" kaum Jahiliyah Quraisy yang merasa diri istimewa itu, jangan sampai

menular pula kepada kita ummat Muhammad yang datang dibelakang, mem-

uuut r."unp"k sendiri-sendiri, Arab lain, Iran lain, Indonesia lain, Pakistan lain'

yang satu tiada kenal yang lain, sehingga agama membentuk suatu ummat yang

besa-r tidak tercapai, rn"luinku., tetap di dalam kebangsaan yang sempit.

Padahal ibadat hail inilah salah satu sendi asas yang utama bagi membentuk

ii^atanWahidatan, yang sama pandangan hidupnya, sama suka-dukanya di

Jalam alam ini, sehingga dL telah bersifat sebagai suatu Kongres. Keagamaan

Internasional yang maha besar dan dahsyat. Apatah lagihalinikelihatan nyata

pada persamaan corak dan bentuk pakaian seketika mengerjakan haii itu'

5"s;h p"riian kebangsaan sendiri, yang-dibentuk oleh iklim, ruang dan waktu,

Jfrid; b"rbeda pak-aian orang Mesir dengan Saudi Arabia,.orang Indonesia

alnsu";t{rrlim Tiongkok, pada hariwukuf diArafah dan mabit diMuzdalifah

;;ffi;iiunurfuf di Mi"na, ha'bis hilang pakaian itu, bersanti dengan kain ihram

L;;;;"; putih, seleniang dan penutup aurat, tidak berjahit dengan bahu

i"U"Un kanan terbuka. Meski demikian pakaiannya, walaupun dia seorang

i.ii Juri Nejed, Syahin Syah dari lran, raia dari Afghanislan, presiden dari

indon"siu, faian aariMesir atau pengembala ternak dari Mongolia.
,,Dan memohon ampunlah kamu kepada Allah." sebagaimana sehabis

selesai mengerjakan shalit lima waktu sebagaitiang agama, dianjurkan iuga kita

rn"ngu.upLin lstight'ar sampai tiga kali memohon ampun, demikian iugalah

seha-bis kita selesii wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, dan sekarang

dalam perialanan kembali, menuiu Mina. Yang kelak dari sana akan menuiu

Makkah lagi.
Cobalah kita renungkan, bahwasanya setelah selesai mengerjakan pekeria-

an besar itu, tiang (rukun) yang kelima darilslam, kita sudah pastimendapat

puf,ufi, nu*un kit-a masih dianjurkan memohon ampun. Shalat dan hajiadalah

Loiio *"nurut hukum Fiqh. Wajib ialah yang berpahala jika dikerjakan dan

U"iaoru jika ditinggalkan. Mengapa kita masih disuruh meminta ampun lagi?

Ketahuilah wihai ikhwanku,-bahwasanya berapapun dan betapapun kita

mengerjakan suatu ibadat, sambung bersambung shalat kita, namun apa yang
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kita kerjakan itu masih belum seimbang dengan kurnia Ilahi yang telah kita
terima di dunia dan akan kita terima kelak diakhirat. Usia yang kita hlui dalam
hidup ini adalah terlalu pendek, dan masa untuk beribadat sangatlah kecilnya,
sedang anugerah yang telah kita terima dan akan kita terima adalah sangat
maha besar. Imbangan amal kita dengan ganjaran Tuhan, adalah laksana
sebutir pasir berhadapan dengan sebuah gunung, atau setetes air berhadapan
dengan samudera raya. Tidakkah patut kita memohon ampun?

"Sesungguhnya Allah adalah Pemberi ampun dan Penyayong." (ujung
ayat 199).

Kata-kata (sabda) Tuhan dalam rangkqian ini dapatlah menghindarkan
rasa takabbur karena telah berlepas darimengerjakan hajisebagaisuatu ibadah
yang berat. Meskipun telah selesai, kita masih memohon ampun, karena kita
insaf bahwa kita ini manusia adanya. Kita tidak mempunyai kesempurnaan.
Yang sempurna adalah Allah. Betapa lengkapnya yang kita kerjakan, namun
kekurangan masih akan terdapat di sana-sini. Yang kita ketahuiataupun tidak
kita ketahui. Di sinilah Tuhan membukakan pintu Rahmat dan MaghfiratNya
kepada kita dan disebutNyalah salah satu dari namaNya yang mulia, bahwa Dia
Maha Pengampun dan terhadap kepada yang lalai dan alpa, dan Diapun Maha
Pengasih kepada hambaNya, yang dilihatNya sendiri dengan ilmuNya yang
meliputi segala yang ada, bahwa hamba ini benar-benar dalam perjalanan
menuju ridhaNya.

Setelah selesai mengerjakan wukuf di Arafah itu, sebagai disebut tadi,
kitapun berduyun dan membanjiri menuju Muzdalifah, yang disebut juga
Masy'aril-Haram. Benar-benar berduyun di dalam masa yang singkat. Dengan
demikian selesailah kita mengerjakan intisebenarnya daripada haji, atau pusat
kebajikan. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, bahwa haji itu ialah Aralah!

y ;;J', )i i'*11,J w,;alJ31i;Uq:3 4 i; €1
';15,n 

i5J4; 1i4fu ,*,t\fu iu;_1; L,ry :#:r55-
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"Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syoiboh dan Imam Ahmod danAhlusSunan
don alHakim daripada Abdurrahman bin Yo'mar od-Doily, diaberkata: Aku
dengar Rasulullah s.a.w. berkato, yaitu seketiko beliau berdiri di Arafah,
datang kepada beliau beberapa orang ahli Makkah, lolu bertanya: Betapakah
haji itu, ya Rasul Allah! Beliau menjautab: Haji itu ialah Arafah."

Tersebut pula di dalam suatu riwayat yang dirawikan oleh lbnu Jarir
daripada Mujahid. Dia berkata: "Apabila hariArafah, turunlah Allah ke langit
dunia diiringi oleh Malaikat-malaikat. Maka berfirmanlah Dia: "ltulah hamba-
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hambaKu, mereka telah percaya akan janifiu dan rnereka telah mernbenarkan

Rasul-rasuKu. Ganjaran apakah yang patut Aku berikan kepada rnereka?"

Maka berdatangan sembahlah Malaikat-malaikat 'Patuthh Engkau beri am-

pun atas mereka semuanya Ya Tuhan!"
Allah turun artinya ialah Rahmat Allah mm&kati kita. Maka banyaklah

Hadis-hadis dirawikan ahli Hadis tentang rnaghfirah dan ampunan yangdiberi-

kan Tuhan kepada para Haji yang wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah;

moga-moga diterima Allah menjadi haii yans mabrur adanya- Amin-

(200) Maka apabila telah selesai mana-
sik kamu, maka sebutlah nama
Allah sebagaimana kamu menYe-

but-nyebut nama nenek-moYang
kamu, atau lebih lagi sebutan.
Maka adalah di antara manusia
yang berkata: Ya Tuhan kami!
Berilah kepada kami (kebaikan)
di dunia! Tetapi tidak ada bagi-

nya di akhirat pembahagian.

(201) Dan setengah mereka (pula) ada
yang berkata: Ya Tuhan kami!
Berilah kami di dunia kebaikan
dan di akhiratpun kebaikan
(pula). Dan peliharalah kiranYa
kami daripada siksaan neraka.

(202) Mereka itu, untuk mereka adalah
pembahagian dari apa yang me-
reka usahakan. Dan Allah adalah
yang amat cepat perkiraanNYa.

(203) Dan sebutlah Allah pada hari-hari
yang telah ditentukan itu. Maka
barangsiaPa Yang mempercePat
dalam dua hari, maka tidaklah
ada dosa atasnYa. Dan barang-
siapa yang menta'khirkan, maka
tidaklah (pula) ada dosa atasnYa;
yaitu bagi barangsiaPa Yang
takwa. Dan takwalah kamu ke-
pada Allah, dan ketahuilah bah
wasanya kamu sekalian kePada-
Nyalah akan dikumPulkan.
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Apabila telah turun dari Arafah dan telah berhenti sejenak malam di
Muzdalihh, rnaka Rukun Hafi yang berat sudahlah selesai. Mulailah akan
berhenti di Mina- Selesai rnelerrpar Jamratul-Aqabah di hari keseprluh pagi-
pagi benar, di zaman kita sekarang ini karena telah ada kenderaan mobil,
biasanya banyak orarTl yar{I sesera mengeiar Makkah sepagi itu buat turut
Shalat ldil-Adhhaa di Masjidil-Haram, dan selesai shalat lid orang mengerjakan
tawaf lfadhah, atau tawaf membanjir, karena banjir manusia berdesak keliling
Ka'bah. Kemudian Sa'i dan kemudian tahallul, sehingga selesailah pekerjaan
haji dan &ngan gernbira kembali lagi ke Mina. Di Mina itulah berhariraya
selanra tfua hari tlp rrnlam, tetapi Hari Raya Agama. Karena di tiga harinya itu
akan melempar Jamrah ketga-tiganya. Duduklah orang dalam kemah-kemah.

Berhenti di Mina setelah selesai mengerjakan Rukun yang penting itu
sudahlah mmjadi ibadat sambil btirahat berhariraya, turun-temurun sejak Nabi
Ibrahim. Karena uaktu itu pulalah selama tiga hari orang menyembelih kurban.
Gembira orang di waktu itu, bercakapcekap dan mensyukuriTuhan. Disinilah
pasnngan ayat selanjutnya:

"Maka qabila teh,h *Iesrd monosilc komu."(pangkalayat200). Sekalian
ibadat hafi itu dirnrrni monosik- Maka sebutlah nama Allah sebagaimana
komu menyebut-ny&ut norna nenek-moyang kamu, atou lebih lagi sebutan."
Karena rnenurut riwayat lbnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, orang di zaman
Jahiliyah bila selesai wukuf di Arafah dan telah berhenti berhariraya di Mina,
berkumpullah mereka dengan gembira, karena telah selesai yang pokok dalam
ibadah haji. Lalu banyak rnereka beromong, bercengkrama, terutama mem-
bangga-banggakan narna ayah dan nenek-molrang mereka. Bahwa bapanya
dahulu ssor.rng &rmawan dan menghormati tamu, bahwa neneknya dahulu
s€orang yang dis€Sani- Tentu saja cerita yang demikian lebih melebihi dan
terdiamlah orang yang tidak ada yang akan dibanggakan. Maka datanglah ayat
ini, dburuhlah orangyang telah beribadat karena Allah, meneguhkan takwa dan
iman supaya di waktu di Mina itupun perbanyakkan menyebut Allah sebagai
dahulu menyebut nama ayah dan nenek-moyang. Malahan lebih hendaknya
dari itu. Karena apabila orang telah lslam, kebanggaannya bukanlah nenek-
molrang tetapi iman dan amal shalih.

Kernudian ayatpun meneruskan; "Maka adalah di antara manusio yang
berkata: Ya Tuhan kor.ri! Berilah ke,pda komi (kebaikan) di dunia! Tetapi
tidak oda bosinya di akhirat pentfuhagian." (ujung ayat 200).

Menurut penafsiran lbnu Abbas, yang diriwayatkan oleh lbnu AbiHatim,
adalah beberapa golongan dari Arab Badui itu, seketika mengerjakan wukuf,
telah berdoa ke@aAllah: YaAllah, turunkan kiranya hujanditahun ini, jadilah
tahun ini tahun subur, iadikanlah tahun iniberoleh anak yang bagus, dan tidak
seorang juapun yang mengingat berdoa untuk keselamatan di hari akhirat.

Menurut riurayat yang dirawikan oleh at-Thabrani dari AMullah bin Zubair,
orang-orang yang di zarnan Jahiliyah itu, bila mereka berhenti diMuzdalifah,
merekapun berdoa- Ada yang berkata: "YaAllah, berilah akurezekiunta!"Ada
yang berdoa 'Ya Allah, berilah aku rezeki kambing-kambing!" Tegasnya tidak
ada yang berdoa: 'Ya Allah berilah akan keselamatan di akhirat!"
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Menurut riwayat lbnu Jarir dari Anas bin Malik, di zaman Jahiliyah itu
mereka tawaf dalamkeadaan telanjang, sambilberdoa: "Ya Allah, berilah kami
air hujan lebat untuk minum! Ya Allah, berilah kamikemenangan menghadapi
musuh-musuh kami, dan kembalikanlah kami dalam keadaan baik kepada
keluarga kami!"

Begitulah kebiasaan orang di zaman Jahiliyah, yang diterangkan dalam
ayat ini. Segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia mereka mohonkan
kepada Allah. Tanda yang mereka pentingkan ialah benda dan tidak sedikit juga

mengingat memohon keselamatan untuk akhirat. Begitulah keadaan orang
Jahiliyah, yang meskipun karena naik hajijuga, karena haji itu memang sunnah
sejak Nabi lbrahim, namun yang mereka pentingkan hanyalah dunia. Lantaran
yang mereka mohonkan itu hanya semata-mata dunia, maka dunia itulah yang

akan mereka dapat. Adapun di akhirat mereka tidak akan mendapat bahagian
apa-apa.

Di sini kita mendapat pengetahuan bahwa orang Jahiliyahpun naik haji,
tetapi hanya semata-mata karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu.
Hati mereka lebih terpaut kepada dunia.

"Dan setengah mereka (pula) adayangberkata: YaTuhankami! Berilah
kami di dunia ini kebaikan dan di okhiratpunkebaikan(pula) danpelihoralah
kami daripado siksoon neraka." (ayat 201).

Mereka ini bersama-sama naik haji, bersama wukuf, mabit dan bersama
berhenti di Mina dengan golongan yang pertama tadi. Mereka sama-sama
mengenakan pakaian ihram. Tetapi yang pertama hanya menuntut kebaikan
dunia saja. Minta perkembangan hartabenda, binatang ternak dan kekayaan.
Minta hujan banyak turun supaya tanah ladang mereka subur dan memberikan
hasil berganda. Tetapi golongan yang kedua bukan saja meminta kebaikan
duniawi, melainkan memohonkan pula kebaikan ukhrawi, hari akhirat. Dan
kebaikan hari akhirat itu hendaklah dibangunkan dari sekarang. Merekapun
memohonkan hujan turun, supaya sawah ladang subur. Dan kalau hasil se'
tahun keluar berlipatganda, merekapun akan dapat berkat lebih besar dari
tahun yang lalu. Kalau mereka dapat berzakat, mendapat bahagialah mereka di
akhirat dengan memakai kebaikan yang ada di dunia. Maka kebaikan didunia
itu ialah harta kekayaan, kedudukan yang tinggi, badan yang sihat dan sebagai-

nya. Lantaran keinsafan mereka beragama, maka kesihatan badan, kekayaan
dan kesuburan akan dapat mereka jadikan untuk amal bekal di hari akhirat
kelak. Tetapi kalau mereka hanya mencari kebaikan dunia saja, harta itu akan
habis percuma untuk perkara yang tidak berfaedah. Kesihatan badan akan
hilang di dalam senda-gurau yang tidak menentu. Penyakit bakhilakan datang
menimpa jiwa. Kalau tidak dapat mempertanggungiawabkan diakhirat kelak,
sudah terang segala kebaikan dunia itu akan menjadi bala bencana dan azab jika

di akhirat. Itulah sebabnya di ujung permohonan mereka kepada Tuhan,
mereka memohonkan agar terhindar kiranya daripada azab api neraka di
akhirat.

Doa yang kedua inilah yang baik. Niat mengerjakan haji dengan sikap jiwa
yang kedua inilah yang akan diterima Tuhan. Sebab itu, walaupun sampai
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kepada zaman kita sekarang ini, masihlah akan didapati kedua golongail itu di
dalam masyarakat kita.

"Mereka itu, untuk mereko adalah pembahagian dari apa yang mereko
usohokon. " (pangkal ayat2O2\.Golongan pertama berusaha mencari kebaiikan
dunia saja. Golongan kedua berusaha mencari kebaikan dunia untuk beroleh

kebaikan akhirat. Tiap langkah yang mereka langkahkan di dunia adalah untuk
akhirat. Oleh sebab itu maka didalam ayat iniTuhan telah memberikan janjiNya

dengan tegas, bahwa segala usaha kepada yang baik tidak akan disia-siakan

Tuhan. Yang mengejar kebaikan dunia saja akan dapat juga, tetapimendapat
anugerah duniawi yang tidak kekal. Dan y'ang mengusahakan dunia untuk
akhirat, akan mendapat kedua kebaikan itu. Dia akan hidup di dunia dengan

bahagia dan dia akan hidup di akhirat didalarn nikmat yang telah disediakan
Allah buat orang-orang yang shalih.

"Dan Allahyangamot cepat perkiraonnyo. "(ujungayat 202). Tegasnya ke
manapun haluan hidup manusia itu, baik semata-mata hanya menuju dunia atau

menuju dunia dan akhirat, namun jumlah perkiraan Tuhan akan cepat sekali

didapati. Tidak akan lama dapat disembunyikan oleh manusia. Orang yang

bertujuan hidup baik, akan segera jelas kebaikannya dan orang yang yang pura-

pura akan segera pula kelihatan kepura-puraannya'

Amat cepat perkiraan Allah, sehingga yang asal sabut akan lekas ter-

buntang, yang asal batu akan lekas terbenam. Di dalam orang mengerjakan
hajipun akan demikian pula. Walaupun di zaman moden kita ini segala alat
pengetahuan sudah sangat mudah, sehingga siapa yang mau sudah bisa naik

haji, namun sepulang dari haji akan cepat iuga diketahuiyang hajiuntuk semata

menuju kebaikan dunia dan mana pula yang haji menuju kebaikan dunia dan

akhirat.

"Dan sebutlah nama Alloh pada hari-hori yang telah ditentukan itu-"
(pangkal ayat 203).

Hari yang berkenaan dengan haji sudahlah ditentukan. Hari-hari itu ialah;
pertama hari wukuf di Arafah, yaitu tanggal9 Zul-Hijjah'

Sesudah itu yang dinamai hari nahar, hari kesepuluh Zul-Hijjah diMina.
Nahar artinya menyembelih kurban, yaitu setelah selesai melempar Jamratul
Aqabah sesampai kita diMina, menurun dari Muzdalifah.

Sesudah itu bernama hari-hari fosyriq, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 atau

dilanjutkan sampai kepada tanggal 13. Tasyriq, artinya ialah menjemur dendeng
ketika matahari naik, sebab banyak.binatang yang disembelih'

Menurut riwayat Imam Ahmad dan keempat ahli Hadis yangmenyusun as-

Sunan, yang diterima dari Abdurrahman bin Ya'mar, bahwa beberapa orang
dari Neied datang bertanya kepada Nabi s.a.w. seketika Haji wada' sedang

beliau masih wukuf di Arafah itu, tentang hari-hari manakah yang disebut hari-

hari yang ditentukan itu. Mendengar pertanyaan demikian, supaya lebih rata

diketahui beliau perintahkan seorang penyeru agar menyerukan keterangan

beliau:



472 Talsir Al-Azhar (Juat' 2)

"Haji itu ialah Arafah. Barongsiap 92oing futong p& waktu teloh ber
kumpul, sebelum terbit fajor, moka diopun telah mendryt juga Hod Mina:
yaitu tigo hari. Barangsiap yang memwrcepat menjodi dua hari. maka
tidaklah dia berdosa dan barangsiapo yang memprlarnfut (t*p hari) tidaklah
pula berdosa."

Selama harihari yang telah ditentukan itu hendaklah dipenuhi dengan
menyebut nama Allah, atau berzikir. Dan semuanya telah ditentukan oleh
Allah, diajarkan oleh Nabi. Seketika wukuf di Arafah, sampai kepada mabit di
Muzdalifah kita mengucapkan Tolbiyah. Selama hari berhenti di Mina kita
mengucapkan Tokbir (Allahu Akbar) dan lohmird (Alhamdulillah) dan Tahlil
(Laa llaaha lllallah): "Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar; Laa llaaha lllal-
lah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil-Hamd." Dan berbagai zikir yang
lain. Dan selama di Mina itu kita melontar (melempar) Jamrah ketiganya; Jam-
ratul-Aqabah, Jamratui-Ula dan Jamratul-Wustha, dengan batu kecil kecil, ma-
sing-masing tujuh kali, menurut Sunnah Nabi lbrahim. Tiap-tiap batu kita lem-
parkan, maka kita ucapkan; Bismillahi Allahu Akbar!"

"Mako barongsiopa yang memwrcept dolam dua hari, maka tidoklah
odo dosa atasnya." Mempercepati dua hari, ialah sehabis tanggal l0 yang
dinamai hari Nahar, lalu ditambah lagi dua hari, yaitu hari ll dan 12 Zul-Hijjah.
Tidaklah salah dan tidaklah berdosa jika pulang saja. sebab rukun-rukun yang
penting telah selesai dikerjakan.

Supaya lekas terlepas dari kewajiban yang berat, sebaiknya sehabis me-
lemparkan Jamratul-Aqabah di hari kesepuluh, lekaslekas ke Makkah lang-
sung mengerjakan tawaf lfadhah dan Sa'i- Dengan demikian, bila selesaiSa'i
boleh terus tohallul (mencukur atau menggunting rambut), terus tanqgalkan
pakaian ihram, dan kembali ke Mina, buat bermalam yang dua hari atau tiga hari
itu. Apatah lagi di sana sekarang hubungan kendaraan-kendaraan bermotor
telah sangat lancar. "Dan furangsiapa yang mentokhirkon, yaitu memenuhi
sampai hari ketigabelas, "moko tidokloh (pula) ada dosa otosnyo." Sebab
mempercepat atau menta'khirkan pulang bukanlah ohh karena sebab-sebab
yang tidak baik. Misalnya hendak lekaslekm pulang karena telah bosan!
Niscaya ilu salah! Atau menta'khirkan pulang karena riya', itupun tidak baik.
Sebab itu dikunci dengan perkataan: "Yaitu bogi borongsiry yong talrtua."
Pendeknya baik pulang terdahulu atau p.rlang terkemudian, pokoknrTa ialah
takwa. Dan takwa adalah dalam hati. Munskin ada yang terburu pulang, karena
ada satu keperluan lain, apalah salahnya. Sebab rukun-rukun penting telah
selesai. Mungkin telah menunggu kapalterbang yang akan rnembawa kembali

6^grV{5;:{
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pulang ke tanahair, akan beranskat nanti malam. Segera pulang tanggal

duabelas ke Makkah, selesaikan tauraf lfadhah petang itu bagi siapa yang belum

tauraf, dan sa'i, tarpaf wada'(selarrnt tinggal) sekali, terus berangkat menuju

Jeddah. Malamnya berangkat puhng "Dan takwalah kamu kepada Allah."

Moga-moga berkesanlah ibadat haiimu ini, terlukis dengan indahnya dalam

fiwamu- "ban ketahuilah balauwrrya komu sekolion, kepadal'lyalah akon'dkunpulkan " (uiung ayat ffi). semuanya kita akan berkumpul kelak ke

hadWnTuhan, di hari akhirat. Moga-moga berkumpul di Arafah, berkumpul

di Muzdalifah dan tiga hari di Mina rnenghidupkan dalam kenanganmu, bahwa

kelak akan berkumpul lagi kita ini, iauh lebih ramai, bahkan jauh lebih ramai dari
perkumpulan yang sekarang.

Selalu diulang-ulang kalirnat takwa, sekali lagi takwa. Moga-moga ini selalu

diiadikan ingatan dalam rrnksud Manasik Haji. Adapun rukun-rukun mana

ying walib, 
-rn:rna yang sunnat, bagaimana wukuf, apa yang dibaca seketika

zikir-, ambillah contoh daripada perbuatan Nabi s.a.w. dan pelajarilah kepada

ahlinya. Moga-moga meniadi Haii yang Mabrur, yang diterima Tuhan, dijauhkan

aflah t<iranya dariHaii yangMordud, Haii yang ditolak. Belania sudah habis,

tenaga 
",rduh 

terbuang, pahalanya tidak ada, sebab takwa tidak ada seiak

semula-
Pasanglah cita tenrs buat sekurangnya sekali seumur hidup dapat menger-

jakan haii.- 
Makadidalammelakukanibadathafiini,hanyagarisbesamyayangdisebut

di dalam alQuran. Disebutkan tentang wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah,

disebut iuga tentang tauraf keliling Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah-

Tetapi bagainrana cara rnengeriakan semuanya itu,ditanqgal berapa mengerja-

kan wgkuf, berapa kali pergi dan balik di antara Shafa dan Marwah, adalah

semuanya menurut contoh-contoh yang diberikan Nabi. Apatah lagi dari hal

melempar Jamrah, tidakhh ada disebut dalam al-Quran. Hanya diisyaratkan

saia di dalam surat al-Baqarah ayat 124, sebagai ujian Tuhql kepada Nabi

Ib;ahiln, karena dia diperintah dalam mimpi supaya menyembelih anaknya, lalu

ditafsirkan oleh beberapa Hadis bahwa syaitan merayu-rayu beliau supaya

maksud menyembelih itu beliau urungkan saja. Maka kaifiyat dan carg-cara

melempar ini pun hanya dapat diteladan daripada perbuatan Rasulullah seke-

tika beliau mengeriakan haji.
Beliau rnik haji hanya sekali, yaitu yang dinamai HaiiWada pada tahun

kesepuluh Hijriyah. Sebelum itu beliau masuk Makkah dua kalidiluar musim

haii, yaitu seketika Umrah Qadha'di tahun ketuiuh dan menaklukkan Makkah
di tahun kedehpan. Naik haii tahun kesembilan diserahkannya pimpinan

kepada Abu Bakar.

Maka pada rnik haii penshabto an itulah beliau bersaMa:

tfuu#gL
"Ambillah drlri@arcu Morrcik kamu."
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Upacara yang kita lakukan didalam haji itu bernama manasik. Termasuk
juga penyembelihan-penyembelihan binatang-binatang Hodyu dan perlengka-
pannya semua. Tidaklah ada contoh yang dapat diambil, melainkan contoh
yang telah dilakukan Nabi seketika beliau mengerjakan Haji Wada' (selamat
Tinggal) itu.

Dan hanya 80 harisaja setelah selesaimengerjakan Hajipenghabisan itu,
beliaupun berpulang ke rahmatullah. Oleh sebab itu Hadis-hadis disekitar Haji
Wada' itu amat penting artinya menjadipegangan daripada ulama-ulama Fiqh di
dalam membimbingkan ibadat Haji sepeninggalRasulullah s.a.w. sampai kepada
masa kita sekarang ini.

(204) Dan setengah dari manusia ada
yang menarik hati engkau kata-
katanya dari hidup didunia, dan
dia menjadikan Allah saksi atas
apa yang dalam hatinya, padahal
dia adalah sejahat-jahat musuh.

(205) Dan apabila telah berpisah ber-
jalanlah dia dibumi hendak me-
rusak padanya dan membinasa-
kan pertanian dan peternakan;
padahalAllah tidaklah suka akan
kerusakan.

(206) Dan apabila dikatakan kepada-
nya: Takwalah kepada Allah!
Dibawalah dia oleh kesombong-
annya berbuat dosa. Lantaran itu
cukuplah jahannam untuknya
dan itulah seburuk-buruk kete-
tapan.

(207) Dan setengah dari manusia ada
yang menjual dirinya karena
mengharapkan keridhaan Allah.
Dan Allah adalah Maha Penydn-
tun kepada hamba-hambaNya.
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Kebohongan Hidup
Ketika membicarakan haji selalu diingatkan maksudnya yang tinggi, yaitu

membina takwa. Kesucian batin dan kebersihan lahir. Meskipun keterangan
tentang haji telah selesai dalam rangkaian inidan akan berjumpa lagikelak pada

ayat-ayat yang lain di surat yang lain, dan diibaratkan bahwa haji telah selesai

dikerjakan, sekarang mulailah menempuh hidup sehari'hari. Maka Tuhan
peringatkanlah kepada RasulNya tentang keadaan manusia:

"Dan setengah dari monusio ada yang menarik hati engkau kata-katanya
dari halhidup di dunia." (pangkalayat 204). Kata-katanya amat menarik, pandai

dia membawakan diri, seakan-akan dia mengerti atau menaruh perhatian akan
segala soal-soal yang penting. Seakan-akan dia turut memikirkan keselamatan
manusia. Seakan-akan dia mempunyai maksud'maksud dan cita'cita yang

baik; "Don dia menjadikan Allah soksi ofos apa yang dalamhatinya."Bahwa
dia bermaksud jujur, dan untuk itu dia berani bersumpah membawa nama
Allah, "podohal dia adqlah sejahat'iahat musuh," (ujung ayat 204).

Orang yang munafik kiranya orang ini. Manis mulutnya berkata-kata,
karena manisnya orang dapat tertarik, dan kalau perlu nama Allah bisa
dijadikannya saksi, bahwa dia seorang jujur. Tambah banyak dia bercakap,
tambah banyak nama Allah disebut. Padahal dalam hati sanubarinya tersimpan
rasa dendam dan permusuhan.

Mulut yang manis janganlah lekas dipercaya. Sebab lidah tidak bertulang.
Orang dapat memutar-mutar lidah menurut keadaan, dan orang dapat me-

makai 1,001 lidah untuk 1,001 soal. Karena begitu pasangannya, dan ke mari
begini. Semua yang dia ajak bercakap, timbul percaya karena pintarnya.
Kepada orang yang berat kepada agama dia tidak berkeberatan berkata"Allah
jadisaksiku", atau DemiAllah, Wallahi, Billahi,Tallahi. Sebab betapapun manis
bercakap, pembuktian hanya dapat ditilik pada bekas perbuatan. Sebab itu
selanjutnya Tuhan bersabda tentang orang demikian.

"Dan apabila telahberpisoh." (pangkal ayat 205). Yaitu apabila mereka
telah kembali kepada keadaannya sendiri, telah lepas daripada menghadapi
orang tempatnya mengambil muka itu, "berjalanlah dia di bumi merusak
padanyo." Sebab yang dijadikannya pedoman sebenarnya bukanlah kebenaran
dan bukan nama Allah yang hanya bermain di mulutnya itu, melainkan ke-
megahan untuk dirinya, keuntungan yang hendak dipulutnya. Dia menyimpan
segala rencana yang berbeda daripada kemauan Allah, tetapi untuk me-
nyembunyikan maksudnya yang jahat ia bermulut manis. Bertambah kejam
rencana mereka, bertambah manislah mulut mereka. Mulut yang manis itulah
yang kerapkali mematah siku orang yang hendak ingin menentang kezaliman-
nya. Rencananya adalah kemegahan diri. Peraturan dari Tuhan, kalau di-
pandangnya merugikan rencananya, niscaya akan dihalangi dan dimusuhinya.
Sebab itu agama hanya dipakainya mana yang akan memberikan keuntungan
kepadanya. Kalau merugikan, niscaya dia lemparkan. "Dan membinasakqn
pertanian dan peternakon. " Mengapa bekas perbuatannya merusak pertanian
dan peternakan? Sebab yang menjadi tujuannya yang sebenarnya ialah ke-
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untungan diri sendiri, tidaklah difikirkannya bahwa dia telah merusak dan
merugikan. Pertanian adalah dasar kemakmuran. Hati orang senang bertani
kalau dia merasa aman. Tetapi kalau fikiran telah kacau, pertanianpun mundur.
Kalau pertanian telah mundur, kemakmuran masyarakat tidak ada lagi. Demi-
kian juga peternakan. Setengah ulama menafsirkan bahwa annasla bukan saja
berarti peternakan binatang, tetapi juga keturunan manusia. Dan setengah
ulama lagi memberi arti tawalla. bukan saja berpisah, tetapi kalau berkuasa.
Yaitu kalau sekiranya orang-orang yang berjiwa demikian mendapat kekuasaan
dalam bidang manapun juga, kemunduranlah yang akan didapat. Mundur di
dalam pertanian, mundur di dalam peternakan dan mundur cita-cita murni dari
anak dan keturunan. "Padahal Allah tidaklah suko akan kerusokon." (ujung
ayat 205).

Lantaran itu nampaklah kehendak orang yang demikian sangat berbeda
dengan kehendak Allah. Dan apabila manusia demikian bertindak melancarkan
rencana yang berlawanan dengan kehendak Allah, kehancuranlah yang akan
menimpa mereka, dan akan hilanglah ketenteraman jiwa masyarakat.

Sebagai kita katakan tadi, kalimat tawalla mengandung dua arti. Pertama
berpaling, kedua berkuasa. Dalam penafsiran yang pertama dilukiskan orang-
orang munafik, yang apabila duduk berhadapan manis bicaranya, tetapi kalau
dia telah berpaling pergi, cakapnya lain pula. Orang-orang ini tidak dapat
dipercayai percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Pada penafsiran
makna yang kedua, apabila dia telah memerintah, atau telah berkuasa, ke-
lihatanlah coraknya yang sebenarnya. Mereka tipu rakyat yang telah mem-
percayakan kekuasaan kepadanya dengan tutur lemak manis, sehingga orang
hanya dininabobokkan dengan pidato, padahalapa yang dituju bertambah lama
bertambah jauh. Mudah saja lidah mereka menyebut Allah, laksana seorang
penyembelih sapi di tempat penyembelihan, mengucapkan "Bismilloh" lebih
dahulu sebelum menggorok leher sapinya. Dia berjalan di atas bumi, bekerja
yang utama adalah merusak. Betapa tidak akan merusak? Padahal yang
dipentingkannya hanya bercakap dengan berpidato membujuk orang sedang-
kan mengurus negeri jarang sekali. Jiwa rakyat yang diperintah telah lesu dan
putusasa, atau apatis!

Demikianlah yang diperbuat oleh penguasa negara yang bersikap diktator,
atau kultus perseorangan. Setiap waktu hanya mempertunjuk kekuasaan
(show). Hampir setiap hari rakyat dikerahkan menonton kebesaran "paduka",
bertepuk tangan menyambut pidato"paduka" sehingga kebun-kebun tertinggal
dan sawah-sawah terbengkalai. Rimba-rimba larangan ditebas dan ditebang
orang karena hendak mencuri kayunya, lalu terjadilah erosi. Di musim hujan
timbullah banjir, di musim kemarau seluruhnya menjadi kering. Kesuburan
tidak ada lagi, jalan-jalan penghubung menjadi rusak. Rumput-rumput jadi
kering, binatang ternak tidak berkembang lagi, sehingga akhirnya negeri jatuh
kepada kemiskinan dan rakyat kelaparan. Sedang beliau penguasa setelah
kesengsaraan memuncak, hanya pandai memuji diri dan mendabik dada,
mengatakan bahwa dialah yang berjasa. Bertambah negeri sengsara, ber-
tambah dia membuka janji baru, untuk dimungkirinya lagi.
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Di dalam ayat ini disebut membinasakan alhartsa, yang berarti kesuburan
pertanian. Dan disebut pula onnoslo, yang berarti keturunan. Setengah ahli
tafsir memberi arti alhartsa itu dengan isteri dan beristeri dan onnqslo dengan

anak keturunan. Sedang penafsir pertama tadi ialah pertanian dan peternakan.

Keduanya boleh diambil menjadi penafsiran, dan keduanya kena apabila
penguasa adalah si penguasa yang bermulut manis tadi. Mereka pada hakikal
nya adalah A taddul khishoom, musuh yang paling jahat. Musuh yang membawa
penderitaan batin, membujuk dengan mulutnya yang manis, tetapi bekas
perbuatannya menyebabkan negeri kian lama kian sengsara, pertanian jadi

mundur, peternakan jadi mandul. Atau isteri-isteri tidak aman lagi dalam
rumahtangganya, bisa ditimpa berbagai penyakit, sebagai darah tinggi dan
penyakit gila, karena kesusahan hidup. Dan juga perzinaan. Dan apabila isteri
dalam rumahtangga sudah selalu ditimpa sengsara, anak-anak keturunan,
(annasla) pun tidak beres lagi. Maka datanglah sambungan ayat: "Dan apabila
dikatakan padanya: T akwalah kepado Allah! Dibawalah dia oleh kesombong-
an berbuat dosa." Inilah kata yang tepat tentang sikap hidup seorang pe-

merintah dan penguasa yang zalim, seorang diktator dan tirani, seorang
pembina kultus perseorangan. Dia tidak boleh ditegur sapa, dia tidak boleh
diberi nasihat. Orang yang jujur akan dimusuhinya, orang yang suka mengambil
muka, itulah yang disenanginya. Puji dia terus, sanjung dia. Berikan gelar-gelar

lang agung padanya. Bertambah ditegur dengan jujur, akan bertambah dibuat-
nya dosa yang baru. Dia amat sombong dengan kekuasaannya, dan ke-

sombongannya itu akan ditambah lagi oleh pengambil-pengambil muka yang

datang menyembahnya.

Maka datanglah sambungan ayat: "Lantaran itu cukuplah iahannam
untuknyo, dan itulah yang seburuk-buruk ketetapan." (ujung ayat206).

Di sini diterangkanlah dengan tegas oleh Tuhan, bahwasanya Allah tidak-
lah ridha kepada orang yang demikian. Tempat mereka yang pantas tidak lain
hanyalah .iahannam, yaitu api neraka yang menyala. Api neraka ini ada yang

mereka dapati sementara mereka masih hidup. Satu waktu kemarahan rakyat
akan memuncak, dan merekapun akan direnggutkan dari atas tahtanya. Atau
negeri-negeri lain yang bertetangga dengan dia akan merasa tidak tenteram
melihat kesombongan angkuh ini.

Kemunafikan dan kezaliman dan kerusakan yang diperbuat manusia-

manusia di muka bumi itu wajiblah ditantang oleh manusia sendiri. Manusia
tidak boleh hanya semata-mata menunggu takdir Allah akan merobah nasib-

nya. Oleh sebab itu selalu wajib ada orang yang memberanikannya tampil ke
muka menantang kezaliman, walaupun dia akan menderita berbagai pen-

deritaan. Oleh sebab itu maka lanjutan ayat adalah imbangan daripada ke-

munafikan dan kezaliman yang tersebut di atas tadi:

"Dan setengah dari manusia adaloh yang menjual dirinya, karena meng-

harapkan keridliaan Allah." (pangkal ayat207). orang yang telah menjualdiri
kepada Allah adalah tandingan, bandingan dan imbangan daripada orang yang
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mulut manisnya menakjubkan tadi, dan yang mudah saja menyebut nama Allah
mengucapkan sumpah, padahal perkataannya tidak dapat ditebusnya dengan
perbuatannya. Orang yang telah menjual diri kepada Allah tidaklah banyak
cakap manis mulut. Tidaklah dia berhenti pada amalan yang saleh dan yang
diharapkannya hanya semata-mata ridha Allah. Syahadat yang telah diucap-
kannya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah membawanya kepada sikap teguh
yang tidak dapat ditawar-tawar. Dia tidak mempunyai dua atau seribu muka;
dua atau seribu cabang lidah. Di dalam surat kesembilan (at-Taubah) ayat 112
ada tersebut bahwasanya Allah Ta'ala telah membeli dari orang yang beriman
itu, yaitu dirinya dan h:rtabendanya. Tuhan membeli semuanya itu dengan
pembayaran syurga. Oleh karena syahadatnya dan oleh karena kepercayaan-
nya kepada Allah bahwa harga itu akan diterimanya kelak, maka tidak ada lagi
matabenda dunia ini yang dapat mempengaruhinya.

Menjual diri kepada Allah ini tidaklah akan tercapai dan terbukti kalau
orang tidak berani mengurbankan hartabenda dan kalau perlu jiwanya untuk
itu, kalau keadaan menghendaki. Di hadapan kekuasaan yang zalim dia berani
mengangkat mulut menyanggah kezaliman itu walaupun apa yang akan me-
nimpa dirinya. Sebab bertambah banyak dia menderita bertambah pulalah
dekatnya kepada Allah dan bertambah dia mencapai ridhaNya.

Ucapan Syahadat "Tidak ada Tuhan yang aku sembah, melainkan Allah,"
diiringi lagi dengan ucapan "Dan Muhammad adalah Rasul Allah," adalah
laksana kontrak penjualan diri, yang menyebabkan seluruh diri sudah diserah-
kan kepada Tuhan. Sekali sudah berkontrak dengan Dia, kita tidak dapat lagi
menandatangai kontrak lain. Kehidupan adalah seluruhnya untuk Dia dan
kematian sudah untuk menemuiNya. Di mana saja tanah, walaupun hanya
sejengkal, ataupun di dalam penjara berpagar besi yang sempit, asal masih muat
bagi kening untuk dicecahkan ke bumi bagi bersujud, adalah lapang bagi
seorang yang telah menjual diri kepada Allah.

Menilik bunyi ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa menjadi seorangMuslim
yang artinya menyerahkan diri sebulat-bulatnya, seluruhnya kepada Allah,
belumlah berarti menjadi orang Islam kalau hidup hanya semata-mata cari
makan yang halal, tekun shalat lima waktu, menjaga diri jangan berbuat dosa,
dan tidak mengganggu orang lain, puasa taat di bulan Ramadhan. Islam yang
egoisfis, mementingkan diri sendiri, membaca wirid ini dan ayat itu, Surat Yasin
malam Jum'at, ayat Kursi ketika hendak tidur, akan'segera masuk syurga. Itu
belumlah cukup, dan Islam yang demikian tidaklah menimbulkan opi. Tetapi
kewajiban seorang Muslim adalah lebih luas, manfaatnya lebih merata. Seorang
Muslim harus aktif! Dia wajib berusaha membahagiakan diridan membahagia-
kan orang lain. Pelihara syariat dan perjuangkan dia agar tegak. Cari harta-
benda banyak-banyak dari yang halal, lalu nafkahkan dia untuk membela
kepentingan bersama dan menolak bahaya yang mengancam. Segenap ke-
kayaan yang ada, baik kekayaan harta, atau kehandalan lidah, atau kepiawaian
pena, harus dipergunakan untuk membahagiakan ummat, menghembuskan
nafas yang hidup, bukan nafas mati. Menyeru kepada kebajikan, menentang
kebatilan dan kezaliman, walaupun untuk itu dia mati. Sebab kadang-kadang
menuntut keadilan itu meminta pengurbanan jiwa.
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Shalat, puasa, zakat, haji dan amal shalih yang lain bukanlah semata
amalan yang beku. Shalat berjamaah beramai-ramai di waktu subuh dan amalan
yang lain, bukanlah tujuan, tetapi jalan untuk menuju dan membuat iiwa lebih
besar sehingga sanggup memikul tugas hidup berbuat baik dan berbuat yang
mulia. Jiwa bertambah besar dan besar lagi, tidak tersangkut dan terikat oleh
perkara-perkara remeh, sehingga hidup yang hanya sebentar singgah di dunia
ini hendak meninggalkan bekas yang lama, beratus kali lipat daripada umur
yang dilalui. Sehingga walaupun jasmani telah mati, namun dia tetap hidup dari
abad ke abad. Dan setelah dia meninggal dunia, pastilah dia berhak duduk
menjadi tetangga Allah, bersama Nabi-nabi, Rasul-rasul dan Shiddiqin serta
Syuhada dan Shalihin.

Di sini mengertilah kita bahwasanya Tuhan membeli diri dan hartabenda
seorang Muslim, dan akan dibayarNya dengan syurga, bukanlah untuk ke-
pentingan Allah, laksana seorang kaya di zaman purba membeli seorang budak
belian untuk disuruhnya mengerjakan pekerjaan yang berat. Si Muslim yang
telah dibeli angkuhnya, lalu negerinya diserang orang dari luar. Bila penye-
rangan datang, meskipun betapa cinta rakyat akan tanahairnya, mereka tidak
dapat bertahan lagi, sebab rakyat ini sudah lama kurus-kering diisap darahnya
oleh penguasanya sendiri. Ataupun negeri itu menjadi kering, karena putus
perhubungan dengan luaran.

Telah kita baca nasib Julius Caesar, yang mati dibunuh oleh orang-orang
yang dipercayainya sendiri. Di abad yang telah lalu kita kenalsejarah Napoleon.
Dan di zaman moden kita ini telah kita ketahui nasib orang-orang sebagai Hitler
dan Mussolini yang keduanya bersama hancur dengan negerinya.

Louis XIV dari Perancis yang terkenal membangunkan kemegahan untuk
negerinya, danpercayabetul bahwa Perancis itu ialah dirinya. Dia keburu mati
menurut adat biasa. Tetapi raja-raja yang menggantikannya yang menanggung
akibat dari kezalimannya, sehingga timbul revolusi Perancis.

Di dalam lslam orang-orang yang berpengetahuan yang disebul ulamo,
atau di dalam kata-kata moden, orang-orang disebut intelektuil mempunyai
kewajiban amat berat membendung kezaliman itu dan memberikan peringatan
serta nasihat kepada penguasa-penguasa yang zalim itu. Tersebut di dalam
sebuah Hadis yang shahih:

$Y"1f .*a: **; l.ll; b, je 1 #,y# i6rt
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"Agama itu ialah nasihat. Kamibertanya: Kepada siapa? Jawabnya; yaitu
nasihat kepoda Allah dan kepada RosulNyo dan kepada lmam-imam (pe-
nguasa-penguasa) kaum Mu\limin dan kepada orang awamny a." (Dirawikan
oleh Muslim).
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Nasihat kepada Allah dan Rasul ialah berlaku jujur dan ikhlas di dalam
mengerjakan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang. Nasihat kepada
penguasa kaum Muslimin atau pemegang pemerintahan ialah menegur ke-
salahannya dengan jujur. Dan nasihat kepada orang awam ialah membimbing
dan memimpin orang banyak kepada kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Lantaran adanya Hadis ini maka ulama tidak boleh berdiam diri. Bila dia
berdiam diri, dia akan dituntut oleh Allah sebagai mengkhianati tugas sucinya.
Dia mesti menegur yang salah:
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"Dqri Abu Said al-Khudri, dia berkota: Sayo dengar Rqsulullah s.o.w.
bersabdo: Barangsiapa di antora kamu melihot yang mungkar hendaklah
tegur dengan tangonnya. Kalau dia tidak songgup, hendoklah dengan lidoh
nya. Kalau dia tidak songgup, hendaklah ditegur dengan hatinya; dan itu
( me negur hany a d e ngan ha t i ), adoloh y ong selemah - lemah imon. " ( Dirawikan
oleh Muslim).

Ulama yang bertanggungjawab tidaklah mau menjadi golongan yang se-
lemah-lemahnya iman. Sebab itu ditegurnya juga dengan lidahnya, dengan
penanya, dengan khutbahnya di hari Jum'at, dengan fatwa-fatwa yang di-
keluarkannya.

Di sinilah selalu terjadi hal hal yang menyedihkan sejak dahulu sampai
sekarang. Apabila mulut dibungkam. Tuhan menyapa "iman yang lemah" dan
dipandang sebagai pengkhianat kepada tugas agama. Dan apabila teguran dan
nasihat itu dikeluarkan, si penguasa atau diktator pula yang akan marah; dia
pula yang akan menuduh pengkhianat. Dituduh pengl<hianat negara, dituduh
subversi men;adi kakitangan asing atau kontra revolusioner. Berpuluh bahkan
beratus ulama telah menjadi kurban sejak dahulu sampai kepada zaman kita
sekarang ini, karena berani mengangkat mulut mengatakan yang benar dan
menegur yang salah.

Dirampas kemerdekaan adalah suatu hal yang pahit. Disimpan di belakang
terali besi adalah satu penderitaan yang moga-moga jangan bertemu hendak-
nya. Maka selalulah terjadi peperangan di dalam hati, akan bicarakah atau akan
diam.

Ada yang berdiam diri, maka selamatlah jasmaninya, tetapi dia dirangsang
oleh suara hatinya sendiri. Dia hanya bisa sembuh dari rangsangan itu apabila
dia mendustai rangsangan batin itu. Ada pula yang berkata; dia katakan terus-
terang, fnaka diapun terbenamlah masuk penjara, atau difitnah atau dibunuh.

e*"*vf'1:6n;VJ'
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Maka kalau imannya lebih kuat, merasalah kepuasan batin, sebab tugasnya
telah diselesaikan. Maka setelah dipenjarakan, merasalah dia bahwa kehidupan
di dalam penjara menjaditempat latihan batin yang indah sekali, sebab hanya
kemerdekaan badannya yang dirampas, dan tidak ada makhluk yang sanggup
merampas kemerdekaan jiwa. Adapun orang yang kelihatannya bebas di luar
dan berulang-ulang datang ke istana menjunjung duli; mereka bebas ialah
karena mereka telah menyediakan diri menjadi budak.

Memang sangatlah nisbi (relatif) wajah hidup yang dihadapi di dunia ini.
Itulah agaknya sebabnya maka Sufyan as-Tsauri, ulama Tabi'in yang terkenal,
lebih suka mengembara jauh-jauh, sangat menjauhi hubungan dengan istana,
walaupun berkali-kali disuruh cari oleh Khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Dia
lebih suka hidup kelihatan pada akhirnya sengsara, tetapi bebas daripada
menjadi ulama istana, yang kemerdekaannya tidak ada lagi. Oleh Allah itu
dilarang mengerjakan pekerjaan yang jahat, disuruh mengerjakan pekerjaan
yang mulia-mulia, adalah supaya dia layak menempati tempat yang disediakan
buat dia, yaitu kemuliaan dunia dan kemuliaan syurga akhirat. Tuhanpun
maklum betapa perjuangannya dan penderitaannya menegakkan kalimat Allah
melalui Sabilillah, menjurusi Shirathal Mustaqim. Kadang-kadang keringatnya
mengalir sampai ke tumit, dan kadang-kadang airmata jatuh iring-gemiring,
bahkan kadang-kadang darahnya yang tumpah ke bumi. Tetapi karena cinta-
nya telah terpadu kepada Allah yang membelinya, dipikul juga betapa pula
hebat perjuangan mereka itu di dalam batinnya sendiri. Perjuangan di antara
cintanya yang ingin menaik tinggi; menanjak gunung mendaki langit, ber-
lawanan dengan hawanafsunya yang selalu turun ke bawah, ke tempat bahi-
miyah (kebinatangan) Sabu'iyah (kebuasan). Sebab itu maka di ujung ayat
Tuhan bersabda: "Dan Allah adalah Penyontun kepada hambaI,lya." (ujung
ayat 207\.

Keringatnya yang mengalir akan diseka oleh Malaikat, airmatanya yang
melelehcli pipinya akan dihapus dan darahnya yang menyiram membasahibumi
akan jadi saksi atas kebenaran perjuangannya. Jika payah kakinya mendaki.
Tuhan menjadikan tempat bergantung. Dan jika takut akan terantuk kakinya
menurun, Tuhanpun menyediakan tongkat buat bertelekan. Itulah ayat-ayat
dan sabda wahyu yang dibawakan oleh Rasul-rasul. Demikianlah sifat santun
Tuhan, yang disebut menjadi salah satu namaNya dalam rangkaian "Asmaul-
Husna." Rou/ mengandung arti, santun, hiba, kasihan, kasih dan sayanE.

Untuk mendalami nilai perjualan diri kepada Allah ini hendaklah kita
banyak-banyak membaca riwayat-riwayat sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.
yang memandang harta dan dirinya tidak berharga, asal dapat menegakkan
Sabilillah.

lngatlah Abu Bakar, yang seketika diminta pengurbanannya untuk mem-
belanjai perang Tabuk, telah diberikannya semuo. Lalu seketika Rasulullah,
bertanya, mana lagi sisanya untuk engkau, beliau menjawab: "Sisanya masih
banyak, yaitu Allah dan RasulNya."

Ingatlah seluruh Muhajirin yang berpindah dari Makkah ke Madinah.
Ditinggalkannya habis segala hartabenda yang keras, rumahtangga, kampung
halaman, kebun dan ladang, lalu hijrah ke Madinah dengan hanya sebatang
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tubuh. Jiwanya tidak terikat lagi oleh hartabenda itu, sebab sudah ferjuol
dirinya kepada Allah.

Ingatlah kisah Shuhaib, orang Romawi itu. Dia seorang anak dagang yang

telah berdiam bertahun-tahun di Makkah. Dari seorang miskin yang tidak
mempunyai apa-apa, dia telah menjadikaya raya dinegeriitu, karena pandainya

berniaga. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan da'wah Islam, Shuhaib-
pun masuk lslam. Kemudian setelah datang perintah hijrah, diapun hendak
turut hijrah. Lalu dia disesali dan diomeli oleh orang-orang yang berhubungan
dengannya di Makkah. Mereka berkata, telah kaya engkau sekarang. Dari
seorang yang tidak berarti, engkau telah mempunyai emas perak, kebun dan
ladang. Sekarang telah kaya, engkau hendak pindah dengan kekayaan itu
meninggalkan kami.

Dengan serta-merta dia bertanya: "Kalau seluruh harta emas perakku ini
aku tinggalkan pada kamu, apakah kamu masih akan menghalangi aku pin-

dah?"
Mereka menjawab: "Kalau segala hartabendamu itu engkau tinggalkan,

kami tidak akan mencela kepindahahmu!"
"Baik" jawabnya. Lalu segala perbendaharaan harta yang ada padanya

diserahkannya kepada mereka, yang belum dijadikannya uang dibiarkannya
dan disuruhnya mereka membagi-bagi sendiri, dan diapun berangkat ke Madi-
nah dengan hanya pakaian yang lekat di tubuh. Diamemandangbahwaseluruh
hartabenda itu tidak ada artinya lagi samasekali, sebab dia telah mendapat
gantinya, yaitu kekayaan iman kepada Allah dan Rasul.

Oleh sebab itu teringatlah kita akan perkataan yang terkenal dari shufi
lslam yang besar, Maulana Jalaluddin Rumi: "Jiwa ragaku ini telah terjual
kepada Allah. Oleh sebab itu siapapun yang menawar dan betapapun tinggi
tawaran. namun dia tidak dapat aku iual dua kali."

(208) Wahai orang-orang yang ber-
iman, masuklah kamu ke dalam
Islam keseluruhannya, dan
janganlah kamu turut jejak-jejak
syaitan; sesungguhnya dia bagi

. kamu adalah musuh yang nyata.

(209) Maka apabila kamu tergelincir
sesudah datang kepada kamu
penjelasan-penjelasan, maka ke-
tahuilah olehmu bahwasanya
.Aillah adalah Maha Gagah, lagi
Maha Bijaksana.

(210) Tiadalah yang mereka tunggu,
kecuali bahwa datang kepada

liK 
; lr lirv;t iir'. rii,\;'L.

nlz l=€ z>i- zl).liz zz

S),dL j \|Pnl:.
-JOL .

$9 -Y J&

I z-2.-ll;-z z tz?- ,:',
,- ',JI 5;14v * C d;;1,

zz- at t-lz,.z
iJl jl l,-lrU

at5
lz-l tzZz i-z z )l z. z

6l r-jt- i\ )LJrl:_ J.-6



Surat Al-fuqarah (Ayot 208) 483

mereka itu (siksa) Allah didalam
gumpalan awdn bersama Malai-
kat, padahal perkara telah dipu-
tuskan dan kepada Allah akan
kembali segala perkara.

Setelah pada ayat-ayat yang lalu Tuhan Allah membicarakan dari halorang-
orang yang beriman, dan dibicarakan pula orang-orang yang musyrik, kafir dan
dibicarakan pula dari hal ahlul-kitab dan juga orang munafik, maka sekarang
datanglah ayat da'wah kepada semua golongan itu:

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluru-
hannya." (pangkal ayat 208).

Menurut penafsiran Imam as-Syaukani, pada lubuk hati sekalian golongan
yang tersebut di atas, baik dia disebut kafir atau musyrik ataupun dia ahlul-
kitab, ataupun bahkan dia orang munafik, namun didalam lubuk hatimereka te-
tap ada iman kepada Allah. Orang musyrik dalam hati mereka masih tetap me-
ngakui percaya kepada Allah. Ahlul-Kitab, baik Yahudi atau Nasrani telah diajar
oleh agama mereka percaya kepada Allah, cuma pusaka tua menyembah
berhala itu berat sekali melepaskan. Orang munafik, lidah mereka mengakui
beriman, namun hati mereka tidak mau percaya. Tetapikalau dikaji-kajilebih
mendalam, merekapun merasakan salah mereka menjadi munafik itu. Maka
menurut ayat ini, Tuhan menyeru kepada seluruhnya, lebih baik masuk sajalah
ke dalam Islam, jangan lagi berpecah-pecah juga dibawa hawanafsu dan ke-
hendak masing-masing.

Di sini terdapat dua kalimat yang seyogyanya kita ketahuibenar-benarapa
maksudnya. Pertama kalimat os-Silmi. Kedua perkataan Kaalfatan.

As-Silmi, menurut penafsiran dari al-Kisa'i, pada asal loghatnya boleh
dibaca dengan huruf sin yang difathahkan, (baris di atas) jadi os Solmi. Dan
boleh dibaca os-Silmi, sebagai yang masyhur yang kita baca ini. Arti kedua
bacaan itu ialah satu saja yaitu /slom yang berarti menyerah diri dengan tulus-
ikhlas. Dan berarti juga ol-Musalamah yang berarti suasana perdamaian di
antara dua pihak yang selama ini belum damai. Maka jika dituruti tafsiran as-
Syaukani tadi, berartilah orang yang kriman atau ahlul-kitab atau munafik itu,
yang selama ini seakan-akan masih menentang Tuhan dan Tuhanpun murka
kepada mereka, agar mereka rujuk kembali kepada Allah, berdamai terhadap
Tuhan, supaya Tuhanpun memberi ampun mereka.

Lalu datang kalimat Kaaflatan yang berarti semuanya atau seluruhnya.
Kalau kita anggap dia sebagai hal daripada orang-orang yang telah dianggap
beriman tadi, maka yang dimaksud dengan keseluruhan ialah seluruh kafir,
musyrik, munafik dan orang-orang yang telah masuk lslam lebih dahulu itu,
supaya mulai saat ini lebih baik mereka seluruhnya bersatu di dalam Islam.
Tetapi kalau Kaalfafon kita jadikan hal dari os-Silmi atau Islam itu sendiri,
berartilah dia sebagai seruan kepada sekalian orang yang telah mengaku
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beriman kepada Allah supaya kalau mereka Islam janganlah masuk separoh-
separoh, sebahagian-sebahagian, bahkan masukilah keseluruhannya.

Diriwayatkan oleh Ibnu AbiHatim, bahwasanya lbnu Abbas menafsirkan
ayat ini ialah mengenai orang-orang ahlul kitab (Yahudidan Nasrani) yang telah
beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. berkata: "Ya Rasulullah, hari sabtu
adalah hari yang sangat kami muliakan, bolehkanlah kiranya kami tetap me-

muliakan hari itu. Dan Kitab Tauratpun Kitab Allah juga, sebab itu biarkanlah
kami kalau malam-malam tetap sembahyang secara Taurat.l'Maka turunlah
ayat ini mengatakan kalau masuk Islam hendaklah memasuki keseluruhannya,
jangan separoh-separoh.

Kita akan dapat lebih faham penafsiran yang kedua ini, bahwa maksud ayat
ialah Kaalfafon menjadi hal dari os Silmi itu sendiri, yaitu tafsir yang kedua.
Apatah lagi jika kita ingat ayat yang sebelumnya, yang menerangkan bahwa ada
manusia yang telah menjual diri kepada Allah, karena mengharapkan ridha
Allah. Menjual diri kepada Allah niscaya tidak boleh tanggung-tanggung, me-

lainkan keseluruhannya.
Maka dapatlah kita tafsirkan ayat ini, bahwasanya kita kalau telah me-

ngakui beriman, dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh
isi al-Quran dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti.

Semuanya diakui kebenarannya, dengan mutlak. Meskipun misalnya be-

lum dikerjakan semuanya, sekali-kali jangan dibantah! Sekalikali janganlah

diakui ada satu peraturan lain yang lebih baik dari peraturan Islam. Dalam pada

itu hendaklah kita melatih diri, agar sampaipun kita menutup mata yang
terakhir, meninggal dunia, hendaknya kita telah menjadi orang Islam yang

1007,.

( t. t oy g)';;A;' 
ft-ti/ t-l;; *;

" J anganlah kamu meninggol, meloinkan adalah he ndakny a kamu M uslim
sejati." (ali Imran: 102)

Sebagai bangsa, sebelum nenek-moyang kita memeluk Islam, kita telah

mempunyai peraturan-peraturan pusaka nenek-moyang yang terdahulu. Se-

umpama orang Tapanuli dengan adat patriarchat dan orangMinangkabau telah

mempunyai adat matriarchat, yang keduanya mempunyai peraturan-peraturan
warisan yang berbeda samasekali daripada hukum yang ditentukan Islam.

Orang Minangkabau telah Islam tetapi kadang-kadang harta pencaharian

seorang laki-laki dirampas juga dari anaknya, karena menurut adat. Demikian
juga orang Tapanuli, yang mewariskan harta kepada saudara laki laki, sehingga

isteripun dia wariskan pula dan tidak mendapat bahagian.
Maka belumlah sempurna, belumlah "masuk Islam keseluruhannya" di

Minangkabau dan Mandailing, kalau peraturanwarisnya masih belum menurut
peraturan al-Quran walaupun di tempat itu telah berdiri mesjid-mesjid yang

megah perkasa. Kitapun dapat memahami hukum-hukum Sosiologi, bahwasa-
nya merobah dari orde yang lama kepada orde yang baru tidaklah dapat

a
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secepat kilat. Inipun tidak mengapa, asal saja dimengerti bahwasanya peraturan
Islam lebih baik daripada peraturan adat lama itu.

Demikian juga dalam pendirian negara yang moden dan bcrdasarkan
demokrasi. Hendaklah di negeri-negeri Islam, agar ummatnya menjalankan
peraturan-peraturan Islam. Jangan sampai peraturan-peraturan dan hukum
yang berasal dari Islam ditinggalkan, lalu diganti dengan hukum barat yang
bersumber dan latar-belakangnya kalau tidak dari Kristen, tentu Hukum
Romawi Kuno. Dan di dalam negara yang penduduknya sebahagian besar
ummat Islam, dan ada pula pemeluk agama yang lain, agar terhadap golongan
yang besar Muslim itu dibiarkan berlaku hukum syariat Islam.

Pendeknya kita wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya berlaku
pada masing-masing peribadi kita, lalu kepada masyarakat kita, lalu kepada
negara kita. Selama hayat dikandung badan, kita harus berjuang terus agar
Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan kita. Dan jangan
sampaikita mengakuibahwa ada satu peraturan lain yang lebih baik daripada
peraturan Islam.

Demikianlah misalnya tentang percakapan saya dengan seorang sahabat
saya yang telah lama sekali mendapat pendidikan secara barat, tetapi masih
niengakui dirinya seorang Muslim. Lalu, Iantaran pendidikan dan pergaulan itu,
dia susah sekali melepaskan dirinya daripada kebiasaan yang buruk, yaitu
meminum minuman keras. Lalu dia berkata kepadaku bahwa dia seorang Islam.
Dia banyak membaca terjemah al-Quran menghasung dan megajak seorang
Islam memakai akal dan fikirannya. Menurut fikirannya, minuman keras
diharamkan Tuhan, karena dia menjadikan manusia mabok. Dia setuju sekali
dengan larangan itu. Sebab itu kalau dia minum, dia berusaha supaya jangan

mabok.

Lalu saya jawab, bahwa dalam mempergunakan akal dan fikiran, saudara
telah menuruti al-Quran. Sayangnya saudara mempergunakan akal fikiran itu
ialah buat mempertahankan diri, karena saudara telah melanggar larangan
Allah yang tertulis di dalam al-Quran sendiri. Saya sendiri, oleh karena saya
bukan mendapat didikan barat, jangankan meminum minuman keras, men-
dengar sajapun perasaan saya telah menolaknya. Oleh sebab itu akal kita yang
merdeka itu hendaklah kita latih pula didalam kepatuhan kepada Allah. Sebab
hasil akal dan fikiran itupun kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan kita
dan sikap jiwa yang telah mempengaruhi kita.

Ada seorang kiyai membolehkan seorang perempuan yang sedang haidh
masuk mesjid, padahal al-Quran melarangnya. Kiyai itu menghalalkan karena
katanya, di zaman sekarang sudah ada celana perempuan yang khusus untuk
haidh, sehingga darah tidak akan menetes lagi ke bawah. Kiyai itu memperguna-
kan akalnya membukapintu yangditutup Allah,sebab kebetulan ada beberapa
ibu, nyonya-nyonya menteri yang ingin masuk mesjid Baitur-Rahim di Istana
Merdeka Jakarta. Maka untuk menunjukkan bahwa dia adalah kiyaiprogressr/
dikeluarkannya fatwa itu. Padahal kalau akalnya masih murni, belum dipe-
ngaruhi oleh keinginan dapat julukan progressil dia tidak akan sampai hati
meringankan larangan al-Quran yang senyata itu.
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Kitapun mengakui dan melihat bahwa tidak ada orang Islam zaman se-

karang yang 1007o dapat menjadi orang Islam, akan ada yang masih kekurangan
dan tidak pula ada satu negeri Islam, yang di sana hukum lslam telah berjalan
100"/". Tetapi belum adanya itu bukanlah menunjukkan bahwa Islam boleh kita
pegang separoh-separoh. Kita selalu wajib berusaha mencapai puncak kesem-
purnaan hidup menurut kemauan Islam, sampai kita mencapai Husnul Khati-
mah.

Kita mengakui bahwa kita rpanusia mempunyai banyak kelemahan, se-

hingga hasil cita-cita yang bulat tidaklah dapat dicapaisekaligus. Dia kadang-
kadang menghendaki tenaga, turunan demi turunan. Tetapi dengan adanya
tujuan cita-cita, jelaslah apa yang diperjuangankan. Jangan hanya mejrasa puas
dengan apa yang telah dicapai. "Dan janganlah kamu turut rciak-ieiak syaitan;
sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata." (ujung ayat 208).

Niscaya syaitan, baik yang halus maupun yang kasar, senantiasa berusaha
hendak membelokkan perhatian orang yang beriman daripada tujuan yang
telah ditentukan itu. Niscaya syaitan-syaitan tidak merasa senang kalau ter-
capai tujuan itu. Sebab itu gangguan syaitan akan mengemukakan pula ren-
cana-rencana lain, jejak dan pengaruh lain, sehingga bukan sedikit negeri Islam
atau orang yang terkemuka beragama Islam tidak merasa yakin, bahkan ada
yang menolak kebenaran kehendak Islam. Seumpama negeri Turki di bawah
pimpinan Kemal Attaturk, karena merasa sulit menggabungkan beberapa
ijtihad ulama Islam untuk hukum pidana dan perdata negerinya, lalu diambilnya
saja secara langsung undang-undang Swizerland untuk pengganti undang-
undang negerinya. Di Indonesia ini pemerintah jajahan Belanda, untuk meng-
hilangkan pengaruh hukum Islam, sengaja menon.iolkan beberapa hukum adat.
Dan hukum-hukum adat itu dicari-cari pada tiap-tiap daerah, sehingga timbul
lah berbagai rona corak hukum, karena perbedaan adat. Belanda lebih suka
hukum adat yang berpecah-belah, daripada penduduk negeri golongan ter-
besar (mayoritas) beragama Islam itu bersatu hukumnya menurut agamanya,
padahal hukum itu memang ada.

Tetapi lucunya, di negeri yang hukum Islam telah di.iadikan hukum adat,
mereka tidak pula mau mengakui hukum itu. Seumpama di dalam negeri
Kerajaan Buton (Pulau Buton, Sulawesi) telah di.iadikan hukum adat merajam
orang yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut keten-
tuan al-Quran, dan telah pernah dipotong tangan orang yang mencuri. Di
samping istana raja Buton masih didapati batu hampar tempat orang menjalani
hukum rajam dan potong tangan itu. Pemerintah Belanda tidak mau mengakui
hukum adat yang demikian, sebab "katanya" melanggar perikemanusiaan yang
amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia-Belanda! Seakan-akan
hanya mereka yangmempertahankan kemanusiaan,dan rakyat jajahan tidak.

Negara-negara penjajah dan negara besar yang berpengaruh telah ber-
usaha dengan jalan pendidikan atau propaganda memasukkan jejak jejok
syaitan ke dalam jiwa kaum Muslimin pada negeri-negeri Islam yang mereka
jajah atau pengaruhi, agar orang Islam memakai peraturan lain untuk mengatur
pergaulan hidup mereka. Sehingga meskipun mereka masih mengaku Islam,
tetapi mereka menolak tiap-tiap cita Islam untuk memperbaiki masyarakat.
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memasukkan pengaruh, menunjukkan jalan dan meninggalkan jejak-jejak se-

hingga akhirnya kelak Islam itu hanya tinggal menjadi nama dan sebutan, tetapi
telah menempuh berbagai jalan yang bersimpang-siur di dalam ntenghadapi
serba-serbi kehidupan. Kadang-kadang timbul perpecahan di antara Muslimin,
masing-masing mendakwakan dirinya yang benar, kawan yang lain kawan salah
belaka. Syaitanpun memasukkan rasa permusuhan kepada masing-masing
pihak sehingga sukar dipertemukan. Maka terjuallah diri mereka kepada
syaitan, bukan lagi menjual diri kepada Allah.

"Maka apobila kamu tergelincir sesudoh datang kepoda kamu Wnie-
losan-penjeloson, moko ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Maha Gogoh
lagi Maha Bijaksana." (ayat 209). Di ayat inilah ditunjukkan akibat menuruti
jejak syaitan-syaitan. Sebab jalan Tuhan hanya satu dan kitab pedomanpun
hanya satu, yaitu al-Quran dan pimpinan hanya satu yaitu Muhammad s.a.w.
Syaitan selalu merayu di pinggir jalan itu, menggamit-gamit supaya tinggalkan
itu, turuti dia.

Shirathal Mustaqim diibaratkan sehalus rambut dibelah tujuh. Lengah
sedikit saja pasti tergelincir. Padahal penjelasan-penjelasan sebagai panduan
telah diberikan. Ijmal al-Quran sudah ditafsirkan. Teladan dariSunnah Rasul
sudah terbentang nyata. Ijtihad dianjurkan, tetapi dalam rangka memelihara
jalan itu dan kembali kepada itu. Kalau tidak awas, diripun jatuh tergelincir
masuk lobang kebinasaan. Tuhan Maha Gagah, balasanNya amat pedih. Dari
daulat kebesaran Islam bisa jatuh ke dalam kehinaan kufur. Dari ummat terjajah
di bawah pengaruh syaitan. Kekuatan hilang, tenaganya habis. Kutuk Tuhan
Maha Gagah, balasanNya amat pedih. Daridaulat kebesaran adil; ummat yang
lengah kalau tidak diberi hukum, bukanlah itu satu kebijaksanaan. Tetapikalau
ummat itu insaf dan bangun, dan kembali, maka Tuhanpun bijaksana pula buat
memulangkan kembali kemuliaan mereka yang telah dicabut. Tidakpun dapat
pada generasi sekarang, niscaya generasi yang akan menurutinya

Kemudian datanglah ancaman dan pengecaman Tuhan atas yang lalai:
"Tiadalah yang mereka tunggu, kecuali bahwo datang kepada mereko itu
(sikso) Allah di dalam gumpalan awan bersama Malaikot. Padahal perkara
telah diputuskon don kepoda Allah akan kembali segolo perkaro."(ayat 210).

Di dalam ayat tidak ada kata sikso. Dan inilah ancaman-ancaman atas
orang yang tergelincir daripada jalan benar. Tergelincir adalah dalam dua hal
yang pokok. Pertama ialah tergelincir daripada Tauhid kepada syirik. Lantaran
itu mereka jadikanlah yang batil menjadi ganti yang hak. Karena telah mereka
persekutukan yang lain dengan Allah. Mereka telah menghabiskan tenaga buat
memuja benda dan alam dalam berbagai bentuknya, padahal alam itu adalah
makhluk belaka. Kalau di zaman purbakala benar-benar orang mendirikan
patung dan berhala buat disembah, dan mereka melupakan Tuhan karena
mementingkan diri. Tergelincir yang kedua ialah karena menurutkan purba-
sangka belaka. Tidak mau mempelajari hakikat dari agama yang dipeluknya,
sehingga apa yang dikerjakannya hanyalah turut-turutan, sehingga hakikat
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agama hilang dalam selimut dan selubung dari bid'ah dan khurafat. Mereka
telah tekun beramal padahal yang diamalkannya itu tidak ada dalam Islam.
Tanda mereka Islam, ialah bila lahir ke dunia diberi nama Arab. Dan setelah usia
tujuh tahun lalu disunnatkan, dan setelah kawin dibawa ke muka penghutu atau
tukang catat nikah; dan penghulu itu membacakan ljab-eabui Nikah pakai
bahasa Arab dan dibakar kemenyan, sampai membaca doa bahasa Arab dan
kelak kalau mati dikurbankan orang Islam dan masuklah seorang Lebai ke
dalam lahad menyerukan azan (bans), setelah itu baru ditimbun, lilu ditalqin
dengan suara sedih, lalu disiram kuburan itu dengan air dan murut yang
menyiramkan air itu berkemat-kemit membaca apa-apa. Maka puaslah sekatian
keluarga sebab segala syarat sebagai orang Islam telah dipenuhi, walaupun
gelama hidupnya dia tidak mengenal apa itu Islam, apa shalat, apa puasa,
bahkan kadang-kadang tidak mengerti apa yang dinamakan mandi iunubi

Maka datanglah ancaman ayat! Apakah akan lalaijuga? Belum juga sadar
dari langkah yang sudahtergelincir?Apakah menunggu datangnya aiab ber-
gulung-gulung di dalam awan dan Malaikat membawa azab datang pada waktu
itu?

Apakah hakikat dari awan yang bergumpal itu, dan bilakah akan datang-
nya? Tidaklah penafsiran akan sampai ke sana. Karena itu urusan ghaib.

Apakah awan itu sebagai yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, bahwaianya
awan itu ialah hijab atau dinding yang mendinding manusia dari kebenaran.
Kelak kalau Kiamat datang, maka hijab-hijab itu akan hilang sirna satu demi
satu, kecuali satu hijab saja, yaitu hijab untuk mengenal Allah dengan pe-
ngenalan yang sempurna. Itulah bahagia terakhir yang pada waktu itu akan
tenggelam Roh ke dalam suatu keadaan yang dengan mulut dan tulisan tidaklah
dapat diterangkan lagi.

Untuk menghindarkan dari panjang-lebarnya penafsiran, maka di dalam
terjemahan al-Quran, baik dari A. Hassan (Tafsir Furqan), atau Tafsiran panitia
Kementerian Agama dan tafsir yang lain-lain, penafsirnya.. *Datang kepada
mereka itu Alloh, mereka tambah saja di tengah, yaitu: 'Datang kepada
mereka itu siksa Allah. "Padahal kalimat shahadat aslinya ialah:

'ir'*+);
"Datang kepada mereka itu Allah."

Terjemah yang dipilih oleh ahli-ahli tafsir kita ialah untuk menghilangkan
banyak musykil pertanyaan dari banyak pembaca yang masih dangkai pe-
ngertiannya dalam agama. Adakah mungkin Tuhan Allah sendiriyangdatang,
padahal Dia tidak dikandung tempat, dan lebih luas, lebih besar daripadi
tempat yang akan didatangNya. Lantaran itu mereka ambil saja jalan yang
ringkas, yaitu mentakdirkan atau menjangkakan ada Mudhal yang berieml
bunyi menurut hukum-hukum ilmu nahwu dan balaghah. Perkataan yang
tersembunyi itu ialah azab! Yang berarti siksa. Maka pada masa itu kelak, akan
datanglah azab Allah, bukan Allah sendiri. Sebagaimana jua tersebut didalam
Surat Yusuf ayat 82.
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"Was-alil qeryata," yang berarti tanyakanlah kepada pendudukdeso ifu'

Maka kalimat yang tersembunyi ialah ohli; jadi asalnya:

"Was-al ahlal qaryati," berarti tanyailah penduduk desa itu' Sebab tidak

mungkin akan menjawab desa itu sendiri, sebab desa bukan orang. Dibawa

kepa-da ayat ini, tidak mungkin Allah itu sendiri yang datang, melainkan

azabNyalah yang akan datang di dalam awan-gumawan'

Tetapi tentang Allah akan datang itu, bukanlah satu inisaja ayatnya dalam

al-Quran. Di dalam Surat alFajar, ayat 22 ditegaskan pula bahwa "Tuhan

Allahpun datang, dan Malaikat-malaikat berbaris-baris." Diayat 38, Surat an-

Nabal (Surat 80) pun disebutkan bahwa Roh dan Mataikat akan berdiribersaf-
saf dan tidak ada yang akan dapat bicara kalau tidak diizinkan oleh Allah Yang

Rahman.
Maka setengah dari ulama Salaf tidaklah mau menafsirkan panjang-lebar

ayat-ayat yang demikian. Telah tertulis bahwa Allah akan datang dihariitu, di

dalam-bayang-bayang atau lindungan daripada awam-gumawan. Bagaimana

keadaannya dan bagaimana keadaan awan. Di mana tegaknya Malaikat yang

banyak, yang bersaf mengalu-alukan kedatangan Tuhan sehingga tiada se-

orungprn yang berani bicara kalau tidak dengan izin Allah? Apakah yang

sebenarnya? Tidaklah akan mungkin di dalam kehidupan duniawiyang sempit

terbatas ini t<ita memberikan tafsiran yang nyata. Sebab soal itu adalah soal hari

nanti, yang percaya akan hari itu adalah, termasuk salah satu tiang dari iman

kita.
Apakah awan yang disebutkan itu ialah Nur atau cahaya yang mendinding

di antara kita dengan Dia, bahkan mendinding di antara makhluk yang sangat

dekat kepadaNya, sebagai Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad s.a.w. sendiri-

pun tidak dapat melihat Dia, sebab dihambat oleh dinding itu. Dan bila Kiamat

datang dan Hari Perhitungan sampai, dinding itu dibukakan dan kita dapat

melihat Dia, buat menerima ridhaNya atau menunggu keputusan siksaNya.

Dalam kehidupan dunia inipun, di dalam al-Quran sendiri tentang pe-

ngalaman Nabi Ibrahim telah dapat kita baca nyata. Di dalam Surat al-An'am

aJat 77 dan 78 kita diberitahu bahwa seketika lbrahim melihat bulan, beliau

mulanya telah merasa inikah agaknya Tuhannya' Maka bintang adalah salah

satu dinding. Terlepas dari bintang akan bertemu bulan, dikesan pertama dia

akan disanjka Tul-ran, padahal diapun masih dinding. Terbuka dinding bulan,

sampailah kepada matahari. Kemudian ternyata mataharipun masih dinding.

Dan banyak lagi dinding Yang lain.
Dinding-dinding yang menghambat kita dari al-Haq itu memang teramat

banyak. Teiapi*"skipun banyak, yang penting ialah kesadaran bahwa dinding

,1"51,fi516
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itu ada. Sehingga kita selalu melatih diri menyeruak dan menembus dinding itu
satu demi satu. Sehingga terang yang akan kita saksikan (musyahadah) ter-
akhir sekali tidak menyilaukan mata kita dan menyebabkan kita kembali buta.
Adalah seibarat orang yang telah berhari-hari lamanya duduk dalam lobang
yang kelam, tiba-tiba dibawa melihat matahari, maka tidaklah dapat ditan-
tangnya cahaya itu, bahwa dia akan terikat dalam suasana kelam. Sebab itu
latihlah diri dan mata sehingga tidak silau jika datang waktunya.

Menurut Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu
Musa al-Asy'ari, tersebut sabda Nabi demikian:

y. ; -Y zri;$ )19 t fi+ V:J |{j +fi\,+.u5

"Dsn tidakloh ada di antaro kaunt itu dan di antaro suosono akon merihot
Tuhon mereka, meloinkan sehubung kebesoran Tuhan yong meliputi wojoh
Nyo."

Dan menurut Hadis yang shahih pula, Rasulullah s.a.w., pernah me_
nanyakan kepada Jibril, adakah Jibril itu pernah melihat Tuhannya? Jibril
menjawab, bahkan di antaranya dengan Tuhan adalah terdapat tujuhpuluh
dinding daripada Nur. Bagaimana dia akan dapat melihat?

Dan di waktu Mi'raj Nabi kita s.a.w. sampai ke suatu yang paling tinggi,
maka setelah pulangnya bertanyalah Abu Zar, adakah dia melihat Tuhan? NiLi
menjawab:

t:rJi
"Bagoimana oku akon depot melihotNya?"

Lalu Nabi menerangkan pengalamannya, sebagai pengaraman Jibril itu
pula, bahwa batasnya dengan Tuhan adalah Nur belaka.

Kemuliaan tertinggimelihat wajahruhan, akan diberikan kelak kepada kita
di alam akhirat, bagi siapa yang melatih dirinya dari sekarang untuk mencapai
itu, dengan menuntut Shirathal Mustaqim.

( r r - r r ./v )WW; -yf.,q.;i$
"Wajah-wajah pada hari itu akan berseri-seri (karena) kepadaTuhannya

mereka okan memandong." (al-Qiyamah: 22 - 23)

Dan janganlah sampai hendaknya, Tuhanpun datang, padahal Dia tidak
sudi melihat kita, dan tidak mengajak kita bercakap, sebagai tersebut dalam
surat alEaqarah ayat i74 atau ali Imran ayat77 ,karena murkaNya kepada kita.
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murkaNya. Moga-moga jangan demikian hendaknya kita. Amin'

(211) Tanyakanlah !"Pu.9u Bani Israil Lr'i jaiU,'; l,-; rL-e, y
berapakah sudah Kami berikan t" e ' \. ' 

L
kepada mereka keterangan yang ), -. .z tz I z , z z t- t,tz) ., 7.,
nyata? Dan baranssiapa yang tiVV iq ll Y Jr,y, y.
mengganti nikmat Allah sesudah

S;9r i*'6ir\idatang kepadanya, maka se'
sungguhnya Allah adalah amat
keras siksaanNya.

(212) Dihiaskan bagi orang-orang yang
kafir kehidupan dunia dan me-

reka hinakan orang-orang Yang
beriman. Padahal orang-orang
yang bertakwa itu akan lebih atas
dari mereka di hari kiamat. Dan
Allah mengurniakan rezeki ke'
pada siapa yang dikehendakiNYa
dengan tidak dihitung.

Kitab dengan kebenaran. Su-
paya (kitab itu) memberi ke-
putusan di antara manusia dalam
hal-hal yang mereka perselisih'
kan padanya. Dan tidaklah ber-
selisih tentang (Kitab) itu melain-
kan orang-orang yang telah di'
berikan dia kepada mereka, se'
sudah datang kepada mereka ke-
terangan-keterangan lantaran
dengki di antara mereka. Maka
Allah memberikan petunjuk ke-
pada orang-orang yang beriman,
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dari hal yang diperselisihkan oleh
orang-orang itu dengan ke-
benaran atas izinNya. Dan Allah
memberikan petunjuk kepada
barangsiapa yang dikehendaki-
Nya kepada jalan yang lurus.

@ e--, t:1{IL',c;.;

Jalan yang Iurus dengan keterangan-keterangan yang nyata telah cukup
diberikan Tuhan. Tempuhlah jalan itu, jangan sampai menempuh jejak yang
digariskan oleh syaitan-syaitan dan hati-hatilah jangan sampaitergelincir. Sebab
Tuhan mempunyai undang-undang yang tetap, berdasar kepada sifat gagahNya
dan BijaksanaNya. Yaitu yang tergelincir darijalan lurus itu dan meninggalkan
keterangan-keterangan itu mesti hancur dan sengsara. Untuk membuktikan
disuruhlah menanyakan kembali kepada Bani Israil.

"Tanyakanlah kepada Bani Isroil berapakah sudah Kami berikan kepada
mereka keterangan yang nyata?" (pangkal ayat 211). Kalau ditanyakan kepada
mereka? Berapa Musa telah memperlihatkan mu'jizat? Berapa Nabi nabi yang
lain berpuluh banyaknya telah membawa keterangan untuk menunjukkan
mereka jalan yang benar, niscaya Bani Israil akan mengakui bahwa mereka
telah menerima banyak sekali. Kalau melihat riwayat Bani Israil itu nampaklah
betapa kasih Allah kepada hambaNya. Benar-benar, dituntun dan diberi pe-
nerangan. diberi Nabi nabi dan Rasul-rasul berulang-ulang, sesudah pertolong-
an besar yang pertama yaitu pembebasan mereka daripada tindasan Fir'aun
dengan mu'jizat yang luarbiasa. Tetapi bagaimana pula riwayat Bani Israil
kemudiannya? Nikmat yang diberikan Allah berganda-ganda itu mereka sia-
siakan, bahkan mereka lebih mengemukakan hawanafsu. Peraturan Allah
mereka tukar-tukar. Pemuka-pemuka agama membawa cara mereka sendiri-
sendiri. Bagaimana jadinya Bani Israil kemudian? Bukankah mereka hancur-
lebur? Sampai bangsa Babil menawan, bangsa Mesir menawan, bpngsa yunani
dan Romawi menawan, sehingga habis kucar-kacir? Namun mereka masih
berbangga mengatakan diri mereka "bangsa pilihan Allah di muka bumi?" Maka
bersabdalah ruhan tentang nasib mereka lantaran itu. "Don barongsiapoyang
mengganti nikmqt Allah sesudah datang kepadanya, maka sesungguhnya
Allah adalah amot keras siksoonNyo." (ujung ayat 211).

Inilah undang-undang Tuhan yang berlaku terhadap Bani Israil, yang dapat
dilihat nyata pada waktu ayat diturunkan. Maka supaya bahaya beginijangan
menimpa kepada ummat yang telah beriman kepada Muhammad s.a.w. pun
yang telah disebut ummatanwasothan, sebaik-baik ummat, sebagai kelak
akan ditafsirkan dalam surat ali Imran, untuk mencegah bahaya itulah maka
pada ayat yang telah terdahulu tadi (ayat 208), ummat yang beriman kepada
Muhammad s.a.w. disuruh memasuki Islam dalam keseluruhannya. As-silmi,
mencari jalan damai, ialan bersatu, jangan berpecah memperturutkan hawa-
nafsu dan kehendak-kehendak sendiri. Yang satu pecahan tidak mau lagi
mengenal kepada pecahan yang lain, semua pihak mengatakan bahwa mereka-
lah yang benar, dan semuanya masih mengakui orang Islam.
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Kemudian diberilah keterangan yang lebih jelas lagi, apa yang membawa
pecah: "Dihiaskan bagi orang'orang yang kafir kehidupan dunia dan mereka
hinakan orang-orang yang beriman." (pangkal ayat2l2). Maksud kafir di sini

tentu saja perangaidan dasar tempat tegak yang tidak benar. Jerutarna tidak
mau menerima ajakan kepada persatuan, kepada os-Silmi. Mengapa orang
tidak mau diajak? Ialah karena mereka telah dirayu oleh kemegahan duniawi.

Hawanafsu dan syaitan-syaitan, itulah yang senantiasa menghabiskan

keduniaan itu sehingga orang tetap di dalam kekafirannya. Segala kemegahan

dunia, baik pangkat dan kedudukan yang tinggi, atau kekuasaan, atau ke-

kayaan, ataupun pengaruh, mengikatnya sehingga tidak kuat dia melepaskan

diri, untuk masuk ke dalam persatuan akidah. Di Makkah pemuka-pemuka

Quraisy menolak Islam dengan keras, karena ikatan adat lama pusaka usang,

dan mereka terkemuka dalam hal itu. Orang kaya-kaya mereka menolak masuk
kesatuan akidah karena riba dihalangi, sedang kehidupan mereka ialah dari
menghisap darah si miskin. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah tidak mau

masuk meskipun kebenaran yang dibawa Muhammad s.a.w. terang-terang
sesuai dengan isi Taurat, yaitu Tauhid, ialah karena dengki mengapa sekarang
Nabi tidak Bani Israil, dan pendeta-pendeta mereka keberatan masuk, sebab

kedudukan mereka menjadi pemuka agama sudah menjadi suatu kemegahan
duniawi. Kaum munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubai tidak mau

masuk, serba benci, mengapa sejak Muhammad datang, kepemimpinannya
terhadap orangMadinah kelindungan oleh cahaya Nubuwat Muhammad. Maka
semuanya itu merasa diri jatuh, kalau sekarang menjadi orang yang beriman
kepada M uhammad s. a. w.'?qdo hal or ang- or ang y ang b er t akw a itu akan lebih
atas dari mereka di hari kiamat." Maka oleh sebab yang mereka fikirkan hanya
kemegahan dunia, tidak memikirkan hari depan, hari bahagia karena iman,

mereka tidak mau turut dalam rombongan orang yang bertakwa itu. "Dan Allah
mengaruniakan rezeki kepada siapa yang dikehendakNya dengan tiada
dihitung." (ujung ayat 2721.

Artinya, bukan saja di akhirat orang yang takwa itu akan mendapat derajat
lebih atas, bahkan di dunia inipun, karena ketulusan hati mereka dan per-

nyataan iman mereka, kehidupan mereka kelak akan dijamin Tuhan lebih baik.

Mulanya memang kelihatan susah, tetapi tidak lama kemudian keadaan itu
akan berubah. Yang penting ialah kesabaran pada saat peralihan. Orang-orang
Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu membebaskan diri dari
segala ikatan hartabenda yang ada di Makkah, bahkan rumahtangga mereka
yang baik. Mereka pindah ke Madinah dengan tangan kosong hanya pakaian
yang lekat di tubuh, tidak mempunyai apa-apa selain iman. Tetapi kemudian
rezeki datang membanjir tak terhitung. Terutama oleh karena harta rampasan
(ghanimah) peperangan, yang empat perlima dibagibagikan kepada tiap tiap
Mujahid fi-sabilillah. Modal iman, adalah modal pertama. Biar dimulai dari
kosong (nol), kelak dia akan merebak merajah, lipatganda.

Tetapi orang yang kafir terikat oleh keduniawian yang ada. Mereka tidak
berani melepaskan diri, tidak mempunyai iradat yang kuat. Memang dapatlah
kita rasakan sendiri betapa sulitnya berpindah dari luor ke dalam. Dari ke-

kayaan terjadi peperangan yang hebat di dalam hati sanubari ialah mana yang

kuat. Kalau iman menang, iblispun kalah. Sebentar canggung cerai dengan yang
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lama, tetapi hanya sebentar. Sebab iman itu mempunyai sinar sendiri untuk
membuka jalan.

Kemudian Tuhan terangkan tentang kesatuan ummat manusia:
'Adalah manusio itu Ummat yong satu." (pangkal ayat 213). Pangkal ayat

ini adalah satu dasar ilmu sosiologi yang ditanamkan oleh Islam, untuk di-
rentang panjang oleh alam fikiran yang cerdas dan sudi rnenyelidik. Manusia
seluruhnya ini pada hakikatnya adalah ummat yang satu. Artinya, walaupun
berbeda warna kulitnya, berlainan bahasa yang dipakainya, berdiam di berbagai
benua dan pulau, namun dalam peri-kemanusiaan mereka itu satu. seluruh
manusia sama-sama menggunakan akal untuk menyeberangi hidup ini. Hanya
manusia saja di antara makhluk yang hidup didalam bumi iniyang mempunyai
akal. Dan semua manusia itupun satu dalam kehendak mencari yang berman-
faat dan menjauhi yang mudharat. semua satu dalam keinginan akan laba dan
ketakutan akan rugi. Dan yang lebih-lebih lagi, semua manusia itu dalam
perasaan yang murni, sernuanya, tidak terkecuali, mengakui adanya sesuofu
kekuosaan yang lebih tinggi yang mengatur alam ini, yang seluruh manusia
itupun keinginannya hendak mengenal hakikat yang satu itu.

Tetapi, meskipun manusia satu pada hakikatnya, baik karena satu ke-
turunannya dari Adam, atau karena satu corak jiwa dan akal, dalam kenyataan-
nya dari mereka menjadi berpecah-belah. Dalam kenyataannya terjadi beribu
macam bahasa. Dan karena pengaruh iklim terjadi perlainan warna kulit, ada
yang sangat hitam, ada yang putih, ada yang merah,adayang kuning. Dalam
perbedaan itu, sekali-kalijelas juga kesatuannya. Dimisalkan berkumpulbebe-
rapa orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah di dalam suatu
perjalanan, misalnya dalam satu keretapi berjalan kencang, semua melihat anak
kecil hanyut ketika menyeberangi satu sungai. Semua mereka itu, serentak
sama kasihan dan cemas melihat anak itu, kalau-kalau dia tidak dapat ditolong.
Semua akan melihat dari jendela keretapi dengan perasaan kasihan. Meskipun
hanya dengan isyarat saja, karena tidak tahu bahasa yang akan menghubung-
kan mereka, masing-masing akan mengisyaratkan perasaan kasihan yang ada
dalam hati kepada temannya, dan semua akan faham.

Oleh karena seluruh manusia berperasaan satu dan berkeadaan satu, dan
satu perasaan mencari hakikat, berusahalah manusia itu dengan akal budi yang
ada padanya mencari hakikat itu. Oleh sebab itu bilamana digali orang bekas-
bekas suku bangsa purbakala yang telah beribu tahun di satu daerah, yang
kadang-kadang telah terbenam ke dalam lapis bumi sampai30 atau 40 meter.
terdapatlah kehidupan manusia purbakala, baik di Mongoha dalam atau di
Mohenyodaro. ( di wilayah Pakistan) sekarang atau di pulau-pulau Yunani,
bahwa ada persamaan keperluan hidup. Sampai kepada piring dan cangkir,
perhiasaan badan, dan yang lebih menakjubkan lagiialah terdapatnya persama.
an kepercayaan bangsa-bangsa purbakala itu kepada Zat Yang Maha Kuasa.

Macam-macam teori telah dikemukakan oleh ahli-ahh sejarah purbakala
untuk menilai kenyataan yang didapati. Tanda-tanda kepercayaan kepada
Tuhan terdapat pada timbunan di Yunani sebelum Homerus, serupa dalam
banyak haldengan yang didapatidiMongolia, dan ada pula perserupaan dengan
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yang didapati diMohenyodaro. Penyelidikan sejarah itu semuanya membukti-
kan bahwa kepercayaan akan adanya Tuhan telah sama tumbuh dengan
akal manusia. Dan itulah yang dinamaiFithrah. Kepercayaan bukan semata ke-
percayaan. Tetapi kepercayaan senantiasa diiringi oleh penyerahafi diri, yang
dalam bahasa Arab disebut Islom. Sebab itu maka dapatlah dikatakan bahwa
sejak asal semula manusia terjadi, Islam telah ada.

Dengan Isnad yang shahih at-Thabrani dan lbnu Ya'la dan IbnulMundzir
dan lbnu Abi Hatim telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat
ini: "Adalah monusio ummot yong sotu, artinya, semuanya pada mulanya
adalah lslam."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan daripada Ubai bin Ka'ab
demikian: "Manusia itu adalah ummat yang satu, yaitu seketika telah diperhati-
kan seluruh manusia itu dalam soal dan asal kejadian kepada Adam, maka telah
difithrahkan Tuhan dalam Islam, dan telah mengikrarkan semua bahwa mereka
menghambakan diri (Ubudiyah) kepada Allah dan semuanya Islam. Sesudah
Adam kemudian barulah mereka berselisih faham."

Kadang-kadang bertemu bahwa kepercayaan kepada Tuhan dirumuskan
menyerupai berhala. Ada yang mencapai kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya
satu, tetapi mempunyai berbagai dewa yang di bawah kuasanya. Maka timbul-
lah teori bahwa dizaman purbakala telah ada pelayaran daribenua ke benua.
Sebab itu ada teori bahwa orang Red Indian diAmerika itu datang daridaerah
pulau-pulau Melayu. Tetapi karena di sana didapati pula mummie sebagaidi
Mesir, dikatakan pula bahwa mereka dariMesir.

Penulis "Tafsir" ini hanya mempunyai pengetahuan selayang-pandang saja
tentang sejarah purbakala itu, sebab itu bukanlah maksud membicarakan lebih
mendalam. Yang terang sekarang ialah bahwa benarlah manusia itu adalah
ummat yang satu. Ahli tafsirpun berbagai penafsirannya tentang itu. Dan yang
lebih umum ialah bahwa Adam sebagai nenek pertama manusia telah membawa
ajaran yang satu buat ummat manusia, yaitu kepercayaan kepada Allah dan
menyerah diri kepadaNya.

Lantas sambungan ayat: "Lalu Allah mengufus Nobi-nabi membowo
berito kesukaan dan beritc ancamon, dan Dia turunkan bersoma mereka
akan Kitab dengan kebenaran."Pada pangkal yang pertama sudah jelas bahwa
manusia itu pada hakikatnya ialah satu. Dalam jiwanyapun adalah kesatuan
kepercayaan, sejak zaman purbakala bahwa ada Kekuasaan Maha Tinggiatas
alam ini, yang menurunkan hujan dan yang menjadikan awan yang memberikan
perlindungan dari ketakutan. Dan juga yang memelihara Roh dari nenek yang
telah mati. Berbagaiusaha telah dibuat manusia untuk menghubungiKekuoso-
an Mutlok itu. Tegasnya, bahwasanya dalam lithrah manusia ada kesotuon
kepercayaan itu. Maka kemudian itu, Yang Maha Kuasa itu sendiripun me-
ngutuslah dalam kalahgan manusia itu sendiri, akan orang-orang pilihan yang
disebut Nabi atau Rasul, menuntun kepercayaan yang murni itu dan mengakui-
nya. Memang Tuhan itu Ada, memang Dialah Yang Maha Kuasa. Dia bukan
saja mengadakan, tetapi juga memelihara. Bukan saja memelihara, bahkan
memberi khabar kesukaan bagi yang berbuat baik dan mengancam dengan
azab bagi yang berbuat kejahatan. Dengan kedatangan Nabi-nabi itu kesotuon
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manusia tadi dipimpin melalui jalannya yang wajar, sehingga benar-benar satu.
Kepada manusia yang satu itu, tetapi selama ini belum tahu bahwa mereka
adalah satu, oleh Nabi-nabi itu diingatkanlah bahwa mereka memang adalah
satu, dan hakikat Kebenaran dan Kekuasaan Tertinggi itupun adalah satu pula.

Dan Nabi-nabiitu diberiKitab. Pokok Kitab itu ialah wahyu llahi, sebab Ki-
tab itupun berartiperintah. Kadang-kadang bertemulah orang Kitab itu sampai
dituliskan menurut huruf yang ada pada masa purbakala itu, misalnya huruf
paku, atau huruf Hyroglif dan sebagainya. Kadang-kadang hanya tinggal dalam
hafalan, dan ada juga yang lupa. Tetapi pada pokoknya pada ummat yang
terpencar-pencar di pulau, dan di benua-benua itu telah dikirim Nabi-nabi.
Sesuai dengan sabda Tuhan dalam Surat Fathir (Surot 35), ayat 24:

{ve!u, *tq+is*llb'bb
"Dan tidak ada satu ummatpun, melainkan telah lalu padanya seorong

pemberi peringatan."

Nabi-nabi dan Rasul-rasul itu banyak, sebab ummat itupun terpencar-
pencar banyak. Tetapi sebagai disaMakan Tuhan di dalam Surat an-Nisa'
(Surat 4, ayat 163), tidaklah semua mereka diterangkan kisahnya oleh Tuhan
kepadaNabikitaMuhammad s.a.w. Oleh sebab itu tidaklah agaknyaakan jauh
dari kemungkinan kalau pemimpin-pemimpin rohaniyah yang besar-besar, se-

bagai Lao Tse, Khung Fhu Tse (Konghucu) atau Budha Gautama, Zarathrustra
di Persia, dan pengarang pertama dari Upanisab adalah Nabi-nabiAllah belaka
yang diutus kepada ummat mereka. Dan mungkin juga Socrates di Yunani se-

orang Nabi.
Bersama Nabi-nabi itu diturunkan kitab dengan Kebenaran. Yaitu tun-

tunan bagi ummat itu dalam mencari hakikat Yang Maha Kuasa yang memang
telah diakui adanya oleh akal murninya. "Supaya (Kitab) itu memberi keputu-
son di antara monusio pado hal-hal yang mereka perselisihkon pdanya."
Terutama tentu pokok perselisihan sesudah mengakui akan AdoNya, ialah
tentang bagaimana keadaannya. Di sinilah yang kerapkali terjadiperselisihan
manusia. Semuanya menurut fithrahnya mengakui Ada. Tetapi mereka berseli-
sih apakah Dio itu Sofu atau Berbilong? Secara istilah filsafat, apakah Mono-
teisme atau Polyreisme? Apakah Tauhid atau syirik? Kitab-kitab itu menuntun
kepada Tauhid. Dalam sejarah perkembangan fikiran tentang Ketuhanan
memang selalu ada selisih di antara Tauhid dan syirik. Dan dalam sejarahpun
terdapat bahwa pada pokoknya manusia tetap percaya akan satu fuhon Yong
Maha Besar, dan Tuhan-tuhan yang lain hanya di bawah kuasaNya jua. Orang
Yunani mengakui bahwa Yang Maha Kuasa TertinggihanyaSotu, yaitu Apollo!

Tetapi setelah Nabi-nabi itu datang dan pergi, dan Kitab-kitab telah tinggal
ternyata timbul lagi perselisihan. Mengapa jadi timbul perselisihan? Lanjutan
ayat menerangkan dengan jelas: 'Don tidaklah berselisih tentang (Kitab) itu,
melainkan orang-orong yang telah diberikan dia kepada mereka, sesudoh
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datang kepada mereko keterangan-keterangan, lantaron dengki di antara
mereka." Inilah rahasianya!

Kitab-kitab sudah banyak, catatanpun ada, tetapi perselisihan timbuljuga.
Sebabnya ialah karena dengki, walaupun manusia itu hakikatnya satu, tetapi
dalam dirinya sendiri-sendiri terdapat pula rangsangan-rangsangan hawanafsu
yang membawa selisih. Sedangkan orang-orang bersaudara seibu sebapak
kadang-kadang berselisih dan bertengkar lebih hebat daripada perselisihan dan
pertengkaran mereka dengan orang lain. Kadang-kadang orang mau bersatu
semua tetapi semuanya pula ingin memimpin. Semua ingin bersatu, tetapi tidak
semua ingin dipimpin. Kadang-kadang manusia bagai katak di bawah tempu-
rung, tidak mengenal langit lain daripada langitnya. Kadang-kadang mereka
telah tahu, baik tahu yang fithri, atau tahu dengan tuntunan wahyu bahwa Allah
itu Esa adanya, tetapi mereka hendak mengambil kesempatan mengambil
keuntungan untuk diri sendiri dari pengakuannya pada adanya Allah itu.
Misalnya seorang terkemuka dalam kaumnya, lebih dariyang lain-lain. Sebab
itu dia mengakui diri atau diakui orang jelmaan dari Tuhan itu, atau dia
wakilNya, atau dia anakNya. Kadang-kadang ketua-ketua agama yang mendak-
wakan bahwa agama itu adalah dalam kekuasaan mereka. MenghadapTuhan
wajib dengan perantaraannya. Kalau tidak dengan perantaraannya tidak sah.
Kadang-kadang agama itu atau Kitab itu disebut, sebagai suatu kekayaan
nosrbno[ orang lain dan bangsa lain tidak boleh menyentuhnya, usahkan
menganutnya. Dan kadang-kadang dijadikan alat untuk menaklukkan bangsa
atau ummat yang lemah, sebagai bangsa-bangsa penjajah. Eropa ketika men-
jajah negeri-negeri timur dan negerinegeri lslam mendakwakan bahwa ke-
datangan mereka adalah membawa sacred mission (tugas suci) ke negeri yang
dijajah itu. Dan di dalam ayat ini disebut lagi sebab terpenting, yaitu dengki.
Dengki karena telah ada pula orang lain mengeluarkan ajaran yang membawa
pengaruh besar sehingga mereka terselindung.

Maka terombang-ambinglah kebenaran oleh hawanafsu manusia dan tim-
bullah perpecahan ummat yang pada hakikatnya satu, oleh nafsu perpecahan
yang ada pada manusia.

Ini didapati oleh NabiMuhammad s.a.w. dan ummat yang beriman kepada-
nya, dari sikap orang Yahudi dan Nasrani, yaitu isi Taurat dan Injil yang mereka
pegang, kalau dibebaskan darinafsu angkara dan dengki manusia, adalah satu
dengan al-Quran.

Dan satu lagi sebab-sebab perpecahan ialah karena kesucian Kitab Suci
dikotori oleh tulisan manusia, sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana yang
wahyu dan mana yang tambahan pemuka agama. Ilmu pengetahuan modenpun
sesudah menyelidiki dengan seksama mengakui hal ini.

Tetapi dapatkah manusia terlepas dari perselisihan ini? Ujung ayat mem-
berikan penegasan: "Mako Alloh memberikan petunjuk kepada orang-orang
yang beriman, dori hal yang diperselisihkan oleh orang-orang itu dengan
kebenaron, atas izinl'lya. " Maka dengan petunjuk Allah dapatlah orang-orang
yang beriman itu, orang-orang yang percaya itu, mengatasi segala perselisihan
dan langsung menuju kepada hakikat yang asli, yaitu bahwa ummat manusia
adalah ummat yang satu. SATU sejak dalam Fithrahnya, mengakui bahwa Allah
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itu ESA adanya. Dan percayalah mereka kepada kesatuan seluruh Kitab dan
kesatuan seluruh Nabi. Mereka akuilah sekalian Nabi itu, baik yang tersebut
namanya dalam al-Quran atau tidak. Dan merekapun berimanlah bahwa Nabi
Musa pernah membawa Kitab Wahyu yang bernama Taural, dan Nabi Isa
membawa Kitab Suci yang bernama lnjil. Dan Nabi-nabi yang lain membawa
pula Zabur-zabur dan Shuhuf. Semuanya itu diperkenalkan didalam Kitab yang
terakhir yang mereka terima yaitu al.Quran. Mereka percaya bahwa Kitab.
kitab Suci itu memang pernah ada. Dan terhadap catatan-calatan yang se.
karang ini karena telah banyak campurtangan manusia, beratus kali salinan.
telah banyaklah hal yang meragukan padanya. Meskipun kalau dicaridengan
seksama, namun pelajaran kesatuan itu masih ada di dalamnya. Untuk meng-
hilangkan keraguan beragama, dihimpunkanlah semuanya kepada Kitab ter-
akhir, ialah al-Quran. "Don Alloh memberikon petunjuk kepada barangsiapa
yang dikehendokiNyo kepada jalan yang !urus." (ujung ayat 213\.

Oleh sebab janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan petunjuk kepada
barangsiapa yang Dia kehendaki, selalulah ummat beriman berdoa dalam

'shalatnya yang sekurang-kurangnya lima waktu sehari semalam. supaya dia
diberi petunjuk itu. Dan orang yang lainpun, meskipun mereka dalam ling
kungan Yahudi atau Nasrani, Budha ataupun Hindu, Khong Hu Chu atau Lao
Tse, mudah saja bagi Allah memberimereka petunjuk, kalau Allah menghen.
dakNya. sebab Kitab kebenaran ma5ih terbuka terus untuk dibaca oleh semua
orang.

Salah seorang ahli fikir Islam zaman kita ini, yang masyhur namanya di
seluruh dunia, yaitu Maulana Mohammad lqbal adalah seorang keturunan
Hindu dari Kasta Pandit (pendeta agama, sebagaijuga kasta Nehru). turun dari
Iembah Kashmir, yaitu neneknya yang keempat. Sebab Allah mudah saja
memberikan petunjuk kepada barangsiapa yang dikehendakiNya.

Demikianlah adanya tentang manusia adalah Ummat Yong Sotu.

(214) Ataukah kamu kira bahwa kamu
akan masuk ke dalam syurga,
padahal belum datang kepada
kamu seumpama yang pernah
datang kepada orang yang telah
lalu sebelum kamu; telah menim-
pa kepada mereka kesusahan,
kecelakaan dan digoncangkan
mereka, sehingga berkatalah
Rastrl dan orang-orang yang ber-
imart scrtanya: Bilakah pertolo-
ngan Allah? Ketahuilah! Sesung-
guhnya pertolongan Allah itu
amat dekat.
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(215) Mereka akan bertanya kepada
engkau: Apakah yang akan
mereka belanjakan. Katakanlah:
Apa yang akan kamu belanjakan
dari kebaikan ialah kepada ibu-
bapa dan keluarga karib dan
anak-anak yatim dan orang-
orang miskin dan anak perjala-
nan. Dan apa saja yang kamu
perbuat dari hal kebaikan maka
sesungguhnya Allah adalah me.
ngetahuinya
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Sudah terang pada ayat yang lalu bahwa Allah akan memberikan petunjuk
kepada barangsiapa yang dikehendakiNya. Tetapi sebelum petunjuk datang,
telah diperingatkan bahwa berbagai kesulitan akan bertemu. Sebab meskipun
Tuhan telah memperingatkan bahwa manusia itu adalah ummat yang satu
namun merekapun senantiasa pula berselisih dan kita telah melihat sendiri,
walaupun orang yang tunggal darah dan tunggal daging, seibu dan seayah,
kadang-kadang selisih mereka lebih hebat daripada selisih dengan orang lain. Di
sini nampak bahwa di dalam menuju cita-cita yang mulia, di tengah jalan kita
akan berjumpa keadaan yang berbahaya. Sebab itu janganlah dikira senang
menegakkan kebenaran dalam dunia ini. Dan tidaklah pula mudah akan masuk
ke dalam syurga yang dijanjikan Tuhan. Sebab itulah Tuhan memperingatkan
selanjutnya:

"Atoukah kamu kira bahwa kamu akan mosuk ke dalam syurga, padohal
belum datong kepada komu seumpomo yang pernah dotang kepodo orang
yong telah lalu sebelum kamu." (pangkal ayat 214),yaituNabi-nabi dan Rasul-
rasul Allah dan orang-orang yang berjuang mengikuti jejak beliau di dalam
menegakkan kebenaran dan pelajaran Tuhan di dalam dunia ini, sejak dari
zaman Adam, sampai Nuh, lbrahim, Luth, Musa dan lsa dan lain-lain "Telah
menimpa kepado mereka kesusohon, kecelakoan dan digoncangkan me-
reka." Kesusahan karena kekurangan hartabenda dan kemelaratan, kecelaka.
an karena penyakit atau luka-luka, kegoncangan karenadikejar.kejar, dihina-
kan dan dibunuh. Nabi-nabi Bani lsrail sampai kononnya 70 orang yang mati
dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Hampir semua Rasul diusir dari negeri
mereka. Ibrahim sampai dibuatkan orang pembakaran dan dimasukkan beliau
ke dalam. Nabi Nuh sampai disuruh membuat perahu untuk menyelamatkan
orang-orang yang beriman, Nabi Zakariayang telah tua sampai digergaji orang
kepala beliau. Maka kamu, wahai ummat yang mengaku beriman kepada
Muhammad s.a.w. janganlah menyangka bahwa akan enak-enak sebagai "ttik
pulang petang" saja melenggang-lenggok masuk syurga, padahal kamu tidak
tahu menderita karena menegakkan kebenaran. Barulah kamu akan senang,
tiada gangguan tidak ada kesusahan, tiada kecelakaan dan tidak akan digon-
cangkan oleh rintangan dan kejaran musuh, kalau kamu cuma diam saja!
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Menurut fiwayat dari Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir dan AMurrazak, bah-
wa Qatadah menerangkan bahwasanya ayat ini turun ialah seketika kaum se-
kutu dan yang terdiri dari kaum musyrikin Quraisy dan Yahudi Bani Quraizhah
dan kabilah-kabilah Arab mengepung Madinah, yang terkenal juga dengan
nama "Perang Parit". Nyaris Madinah jatuh ke tangan musuh, nyaris kota itu di-
serbu dan Islam dipadamkan sebelum menyala. Surat istimewa dengan nama al-
Ahzab telah diturunkan memperingati peristiwa itu. Maka menurut keterangan
Qatadah tadi, ayat ini turun di waktu itu. Ibnu Abbas menafsirkan pula
bahwasanya ayat ini ialah peringatan bagi orang-orang beriman kepada Allah
bahwasanya dunia ini tidak lain daripada negeri percobaan, negeriyang penuh
dengan bala dan ujian. Di ayat ini diterangkan bahwa bala dan cobaan adalah
kemestian yang ditempuh oleh orang-orang mu'min. Dan demikian pulalah
diperbuat Tuhan terhadap Nabi-nabNya yang dibersihkan. Yang dinamai
Shofwatullah, orang-orang pilihan Tuhan, untuk membersihkan jiwa mereka.

Berdasarkan kepada tafsiran lbnu Abbas itu nampaklah bahwasanya
percobaan hidup yang berbagai warna itu tidak lain daripada penggemblengan
jiwa dan latihan. Atau laksanaemasyangdibakar,dititikdanditempa.Tidaklain
gunanya ialah untuk membersihkannya daripada campuran logam lain, se-
hingga lulen 24 karat. Cobaan membuat orang menjadi Shofu, bersih.

Di dalam surat al-Buruj (bintang-bintang). Surat 85 diterangkan tentang
penganut-penganut Tauhid di Arabia Selatan yang digalikan orang lobang dan
dihalau mereka ke dalam lobang itu, lalu disiram minyak dan dibakar. Sebabnya
lain tidak hanyalah karena mengakui bahwa tidak adaTuhan melainkanAllah.
Dan Nabipun pernah menceritakan tentang seorang anak yang menyerukan
Tauhid telah menyakitkan hati raja yang zalim, sehingga dia dibuang di laut,
tetapi pulang, lalu diantarkan ke gunung supaya dimakan binatang buas, tetapi
dia pulang juga kembali dengan selamat dan telah disiksa dengan macam-
macam siksaan, namun tidak juga dia kena. Akhirnya dia berkata: "Barulah
saya akan dapat mati kena panah itu, kalau tuan-tuan yang akan memanah dan
raja sendiri seketika menujukan panah kepada saya menyebut: "Dengan nama
Allah, Tuhan anak ini." Setelah wasiatnya itu dijalankan orang menyebut nama
Allah Tuhannya budak itu, diapun dipanah dan memang kena, dan diapun mati.
Jadi sampai saatnya yang terakhir, dia menang. Orang disuruhnya percaya,
tetapi nyawanya diberikannya.

Syurga adalah tempat buat orang yang lebih dahulu telah menempuh
berbagai ujian dan diapun lulus dari ujian itu. Kadang-kadang ujian dengan
memberikan jiwa. Dan kebenaran Allah kadang kadang barulah mau tegak
apabila kita telah sudimemberikan airmata, darah dan nyawa. Kadang-kadang,
karena diri sudah terjual kepada Allah, seorang mu'min bernasib sebagai anak
dagang yang melarat dalam negerinya sendiri. Mukanya hanya tunduk kepada
Tuhan. Hanya kepada Tuhan dia mengenal ruku', kepada lainnya kepalanya
tegak lurus. Hanya kepadaTuhan dia mengenalsujud, adapun kepadayanglain
dipandangnya hanya sama dengan dirinya, asaldaritanah akan pulangkembali
ke tanah. Dia tidak mengenal takut kepada siapapun. Sebab itu dia pasti
bertemu kesusahan dan kegoncangan. Yang tidak susah, diancam kecelakaan
dan kegoncangan hanyalah orang yang selalu dapat menyesuaikan diri, walau-
pun dengan kekafiran. Demikian memuncaknya kadang-kadang kesusahan,
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kecelakaan dan kegoncangan itu: "Sehinggo berkatalah Rosul don orang-
orangwtgberiman sertonya: Bilokah pertolongan Allah." Kalau sudah sam-
pai Rasul sendiri, darisangatnya rintangan itu telah bertanya bila pertolongan
Allah akan datang, dan orang-orang beriman bersama menuruti beliaupun telah
sama mengeluh demikian, niscaya sudahlah sangat memuncaknya rintangan
itu, sehingga pertanyaan demikian seakan-akan telah membayangkan nyaris
atau dekat timbul putusasa. Sebab di waktu rintangan tidak ada, semua orang
mudah sala menyebut bahwa pertolongan Allah akan datang. Tetapiapabila
kesusahan, kecelakaan dan kegoncangan itu benar-benar telah datang, seakan-
akan tertutuplah segala pintu dan tidaklah nampak harapan.

Hal ini bisa mengenai kepada satu kelompok ummat yang tengah berjuang,
dan bisa juga mengenai diri peribadi. Dan sebab turun ayat, menurut riwayat,
ialah seketika kaum al-Ahzab, yaitu persekutuan orang Quraisy dengan Arab
luar Madirnh dan diikuti lagi oleh Yahudi BaniQuraizhah telah mengikat janji
bersama akan menyerang Madinah dan telah mulai dikepung negeriitu. Kalau
sekiranya maksud mereka berhasil, matilah Islam dan hancurlah dalam negeri-
nya serdiri, di Madinah sebelum tersebar ke seluruh bumi ini. Pada saat itu
rnatna-rrErna orang yang imannya lemah, memang sudah mulai putusasa, mulai
rrcrasa ngeri tinqgal di Madinah, bahkan ada yang menyesal masuk Islam, itulah
orangorang munafik. Tetapi orang yang kuat imannya menyambut kejadian itu
dengsn hati teguh, sampai berkata: "lnilah yang selalu dijanjikan Allah dan
RasulNya kepada kila." Kelak penafsiran kejadian iniakan dapat dibaca dalam
Surat al-Ahzab sendiri: Surat 33. Maka datanglah ujung ayat, ujung yang
penuh kepastian: "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat
dekot." (ujuns ayat 214).

Mengapa Tuhan memberikan kepastian sepertiitu? Apabila tekanan mu-
suh sudah sangat memurrcak sehingga kita yang berjuang menegakkan kebe-
naran itu, betapapun lemahnya, dia kuat di dalam batin. Sedang orang yang
menegakkan kezaliman dan kufur, tidaklah mereka mempunyaipendirian yang
benar. Apabila mereka berturut-turut mendapat kemenangan, pasti akhirnya
mereka bertemu jalan buntu, mereka akan bertumbuk dengan kekuasaan llahi.
Baik mereka yang mengatur siasat menimpakan bala dan bencana itu, atau
golongan Muslim yang ikhlas kepada Tuhan, keduanya tidak ada yang tahu dari
mana akan datangnya pertolongan dan bagaimana caranya Tuhan memberikan
pertolongan. Tiba-tiba di saat si penantang merasa sudah pagtiakan menang
dan berhasil, dan Rasul serta orang-orang yang beriman, tidak melihat lagi dari
pintu mana pertolongan akan datang, sehingga modalhanya tinggalsatu, yaitu
kepercayaan, tiba-tiba pertolongan itu datang!

Pengalaman kita kaum Muslimin di Indonesia seketika kekuasaan kaum
komunis dalam tahun l%5 (1385 Hijriyah) telah dapat memberikan tafsiran ayat
ini pula. Saya waktu itu dalam tahanan karena fitnah belaka. Disaat keadaan
sudah mulai mernuncak, salah seorang anak saya bertanya: "Ayah! Benarkah
Allah akan menolong orang beriman? Belumkah patut kalau pertolongan itu
datang sekarang? Kalau bukan sekarang bilakah lagi?"

Saya mencoba membacakan ayat ini kepadanya. Dia menerimanya dengan
diam. Sebagai Muslim dia tidak mau membantah al-Quran, tetapi matanya
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menunjukkan kurang puas juga. Dan sayapun ketika menafsirkan ayat ini
kepadanya pun hanya semata-mata karena iman saja. Saya sendiripun tidak
melihat dari mana pertolongan itu akan datang.

Tetapi apa yang kejadian kemudian? Siapakah kita yang akan menyangka
bahwa dengan semudah itu saja Tuhan mentakdirkan bahwa kejatuhan kaum
komunis adalah dari cerobohnya langkah mereka sendiri. Sesudah itu baru
saya benar-benar yakin akan tafsir ayat ini.

Ayat ini sudah menegaskan, tidaklah boleh kaum Muslimin memimpi-
mimpi, mengenang-ngenang akan masuk syurga, dengan tidak ada keberanian
berkurban sebagai pengorbanan ummat-ummat dahulu. Syurga bukanlah di-
sediakan untuk tukang mimpi. Ayat ini telah dijadikah peringatan kepada
ummat yang hidup bersama NabiMuhammad s.a.w. dan mereka telah menang,
sampailslam tegak, sesudah melaluiberbagaikesulitan, kemelaratan, kesusah-
an, kecelakaan, digoncangkan di mana-mana, dan sesudah dapat mengatasi itu
semuanya, baru Islam tegak dengan jayanya dan gilang-gemilang, dan sampai
mengembangkan sayap ke Asia tengah, ke Eropa, ke India dan ke pelosok yang
lain dan sampai kita telah menerimanya sebagai agama anutan kita sekarang ini.

Apakah sampai pada kita perjuangan itu akan berhenti? Rasulullah me-
ngatakan dengan tegas-tegas, bahwasanya apabila semangat iihod mulai padam
pada satu ummat, itulah alamat kehancuran ummat itu. Semangat jihad bukan
saja pada berperang angkat senjata. Meskipun itu benar juga jika datang
waktunya, tetapi semangat jihad ialah kesungguh-sungguhan yang tidak pernah
padam, tidak pernah redup, selamanya nyawa dikandung badan. Rasa tidak
puas sebelum a.iaran Allah berjalan, mulainya pada diri, kemudian pada masya.
rakat. Apatah lagi, sebanyak ini agama, boleh dikatakan lslamlah yang paling
banyak dimusuhidan dibencidi dalam dunia inisejak timbulnya 14 abad yang
telah lalu, bahkan yang paling banyak menderita. lngatlah tatkala kaum Salib
datang dari seluruh Eropa sampai delapan kali angkatan, selama 200 tahun,
hendak menghancurkan lslam di negerinya sendiri dan merampas Baitul
Maqdis. Ingatlah tatkala raja-raja Eropa yang besar-besar sendiriyang memim.
pin angkatan itu, raja Inggeris, raja Prancis, raja Bohemia, raja ltalia dan lain-
lain. lngatlah tatkala bangsa Mongol dan Tartar bagai air bah menghancurkan
negeri-negeri Islam Bukhara, Samarkand dan seluruh negeri-negeri Islam di
Asia Tengah dan akhirnya menghancurkan Baghdad. Ingatlah seketika bangsa
Spanyol mengusir habis orang Islam dari bumi Andalusia itu yang telah 700
tahun menjadi tanahair mereka. Ingatlah tatkala Eropa Timur di bawah kekua-
saan kerajaan Turki Osmani, berkumpulseluruh kerajaan Eropa dalam beratus
tahun hendak menghabiskan kuasa Turki itu, baru berhasil pada tahun 1918.
Dan permulaan timbulnya imperialisme dan kolonialisme kuno, dengan datang-
nya bangsa Portugis ke Malaka (1511), masih lebih besar karena pengaruh
kebencian agama daripada mencari rempah.rempah ke timur. Dan kemudian
keduanya sekalijalan, yaitu membunuh lslam dan mencari rempah.

Orang lain menuduh lslam disiarkan dengan pedang, untuk menutup
kejahatan mereka yang telah merampas kemerdekaan negeri-negeri lslam
dengan pedang dan meriam. Sudah lama lslam ini hancur kalau semangat jihad
ini padam. Sudah lama Islam ini hancur kalau sekiranya ummatnya tidak tahan
menderita kesusahan, kemelaratan dan tidak tahan digoncangkan.
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Kalah dan menang pasti bertemu. Tetapi salah satu sebab yang penting dari
kekalahan ialah apabila ummat Islam telah mulai memandang bahwa masuk
syurga itu mudah saja, yaitu dengan membaca Surat Yasin tiap-tiap malam
Jum'at. Yaitu apabila guru-guru suluk telah mulai mengajarkan bahwa duduk
tafakkur di tempat sunyi syarat untuk melakukan amar ma ruf, nahyimunkar.

Bersimpang-siur ideologi dan isme dalam dunia di zaman moden ini, maka
manakah ummat penjunjung tinggi cita-cita yang beranitampil ke muka men-
dakwakan kebenaran Risalat Muhammad? Dan dia pasti tidak akan segera
dapat sambutan. Dia pasti akan sengsara, melarat dan akan digoncangkan
hidupnya, tetapi diteruskannya juga. Sebab dia telah menjual dirinya habis
kepada Allah, untuk Allah hidupnya dan untuk Allah matinya. Kadang-kadang
hanya namanya yang pulang, adapun badannya entah akan terhantar di hutan
sunyi, entah akan tenggelam ke dasar laut. Tetapi dia langsung masuk syurga.

Tidak usah kita memandang jauh, cukup dalam usaha yang terbatas.
Ummat lslam di zaman sekarang Alhamdulillah banyak bilangannya. Khabar-

'nya konon di seluruh dunia sekarang ada kira-kira 1,000 juta. Alangkah
banyaknya! Bagaimanakah kehebatan Islam jika pada yang1,000 juta itu ada
kesadaran beragama? Apa yang dapat kita sumbangkan kepada persada dunia
dengan agama kita, kalau yang 1,000 juta itu insaf beragama? Bukan agama
hanya menurut warna hijau pada peta dunia saja!

Segolongan kecil ummat Islam sendiri yang sadar, lalu memimpin ummat
dan kaumnya itu kepada kesadaran berggama, sudahlah satu usaha yang maha
hebat. Bukan kecil rintangan untuk itu. Sebab ummat yang telah biasa dalam
satu pendirian yang salah, akan marah jika mendengar seruan yang baru.
Seketika Napoleon masuk ke Mesir dengan balatentaranya yang gagah, me-
rampas kemerdekaan negeri itu ada beberapa ulama yang duduk tekun mem-
baca kitab Hadis Bukhari dalam Al-Azhar. Katanya dengan membaca Hadis
Bukhari itu tentara Napoleon tidak akan dapat menaklukkan negerimereka,
sebab Hadis Bukhari sangat bertuah. Tetapioleh Napoleon kudanyalah yang
dibawanya masuk mesjid suci itu!

Ini satu contoh dari perjuangan ummat sendiri, yang meminta juga kesu-
sahan, kesengsaraan dan digoncangkan. Dan banyak lagi bidang lain. Apabila
sudah berani menghadapi kesukaran lantaran menegakkan cita Islam ini,
barulah berhak masuk syurga.

Kadang-kadang sebagai seorang Muslim, kita menjadi takut membaca
ayat-ayat yang seperti ini; baru berapa jasa kita kepada Islam yang telah kita
"terima jadi" sebagai pusaka dariNabi kita s.a.w.? Padahalwalau seluruh umur
kita berikan untuk dia, belumlah seimbang dengan cahaya iman dalam dada kita
yang kita terima daridia.

"Mereko akan bertanya kepada engkau: Apakah yang akan mereka
belonjakan?" (pangkal ayat 215). Ada terdapat berbagai riwayat, yang shahih
ataupun yang dha if, tentang beberapa orang sahabat menanyakan kepada
Rasulullah s.a.w. tentang cara mereka berbelanja atau menafkahkan harta dan
kepada siapa yang patut diberikan. Satu di antara Hadis itu ialah riwayat'Atha'
r.a. bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.:
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"Kalau uang saya hanya satu dinar kepada siapa patut saya berikan?" Eleliau
menjawab: "Kalau hanya satu dinar, nalkahkanlah untuk dirimu sendiri." Orang
itu bertanya lagi: "Kalau dua dinar?" Rasuls.a.w. menjawab:'Nafkahkanhh
untuk ahli engkau (isteri)." Lalu katanya pula: "Saya ada tiga dinar!" Beliau
jawab. "Nafkahkanlah kepada khadam engkau!" "Saya ada empat dinar." Be-
liau menjawab: "Nafkahkanlah kepada kerabat engkau." "Saya punya enam
dinar." Beliau jawab: "Nafkahkanlah untuk Sabilillah." (Kita salinkan secara be-
bas dari Hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan an-Nasa'i, dari Abu Hurai-
rah). Di sini tegas bahwa bertambah banyak harta, bertambah dapatlah meluas-
kan yang patut-patut dinafkahi.

Dalam pertanyaan mereka menyebut apa yang akan kami rnfkahkan.
Maka Tuhan menyuruh menjawab: "Katakonlah: Ap yang akon kornu fu-
lonjakan dari kebaikan." Yang dimaksud di sini ialah harta yang halal dan
sebagai kekayaan sebagaimana dahulu telah ditafsirkan ketika membicarakan
ayat Wasiat (ayat 180) tentang makna Khairan. Jadi sambil-lalu telah terjawab
pertanyaan mereka tentang apa yang akan dinafkahkan. Sebab kalau disebut
opo maka termasuk pula jenis emas, perak atau barang atau temak. ltu
terserahlah asal barang halal dan dari kemampuan. Lalu dilanjutkan kepada
siap. "Ialah kepada ibu-bopo dan keluarga karib dan anak-onak yatim dan
orang-orang miskr:n dan anak perjalanan."

Kalau kita berpindah kepada hukum-hukum yang tertentu dalam Fiqh, di
sana ada diterangkan siapa-siapa yang wajib diberi nafkah. Pertanra tentuhh
isteri, kedua anak-anak. Tetapijawab Rasulullah yang dituntunkan wahyu ini
adalah umum, nafkah karena kemampuan (khairan). Sebagai tadi telah dapat
kita baca pada Hadis yang dirawikan lmam Ahmad dan an-Nasa'i itu, bertam-
bah luas harta bertambah banyaklah lang wajib kita fikirkan, baik wajib
menurut budi, atau wajib menurut hukum agama. Yang mendapat keistimeura-
an pertama ialah ayah dan bunda. Kalau dahulu seketika kita masih belum
dewasa beliau-beliau lemah, kita pulalah lagi yang harus memikirkan beliau.
Berbahagialah orang yang masih dapat berkhidmat kepada ibu-bapanya karena
umur beliau-beliau yang panjang dan ada kemampuan menafkahinya. Taraf
yang kedua ialah keluarga karib. Keluarga yang paling karib ialah anak kandung
dan saudara. Anak kandung yang telah lepas dari tanggungan tapi miskin.
Daripada membantu orang lain, dahulukanlah membantu mereka. Kemudian
itu anak yatim, yang seketika menafsirkan ayat kebajikan (ayat 177) telah
juga kita ketahui. Kemudian itu orang-orang miskin dan anak perjalanan
(lihat ayat 177). "Dan apa saja yang kamu perbuat dari tlm,l kefujikan, maka
sesungguhnya Allah adalah mengetahui." (ujung ayat 2l5).

Bukan tidak ada hubungan di antara ayat ini dengan yang sebelumnya.
Orang yang diberi Allah kemampuan tentu mengalamisendiri, bahwa apabila
besar hulu tentu besar pula muaranya. Meskipun tidak kita lupakan kesusahan
atau kecelakaan atau kegoncangan umsan luar, kadangkadang tidak pula
kurang kesukaran karena urusan dalam. Banyak saja urusan kekeluargaan
yang harus diurus. Rezeki yang didapat hari ini kadang-kadang habis keluar hari
ini juga, karena besarnya tenggungan. Bagi mereka yang ditanggung, siapa
pulalah yang diharapkannya kalau bukan anaknya atau ayahnya atau saudara-
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nya yang mampu. Apatah lagikalau fakir-miskin telah tahu bahwa dia orang
dermawan, tentu kepadanyalah mereka datang mengadukan hal. Tetapioleh
karena iman kepada Allah, buat menyampaikan harta Allah kepadayang patut
menerirnanya. Dan itulah dia yang sebenarnya kekayaan. Orang yang bakhil
pada hakikatnya tidaklah kaya, meskipun dia menyimpan uang berpeti-peti
sebab hidupnya sepi dan diperbudak oleh harta itu. Mendidik dirisuka mem-
beri, sampai menjadi kebiasaan menyebabkan timbulnya lapang dalam dada,
dan rasa bahagia karena membahagiakan orang lain. Tetapi tuntutan agama
yang disampaikan Nabi menyuruh memperhatikan yang lebih perlu. Karena
kalau orang sudah sampai memberikan semurah-murahnya kepada orang lain,
dan kurang memperhatikan yang lebih fardhu, ayah bunda dan keluarga yang
dekat, tandanya orang ini telah mendapat ancaman penyakit riya', suka dipuji.
Bila dipersambungkan dengan ayat menyuruh berzakat bila nisob dan houl
telah sampai, ditambahkan lagi dengan ayat wasiat, dapatlah digambarkan
betapa bentuk tokoh dan takah daripada seorang mu'min apabila dia menjadi
seorang bertakwa.

(216) Telah diperintahkan kepada
kamu berperang, sedang dia itu
tidak kamu sukai. Boleh jadise-
suatu yang tidak kamu sukai,
padahal ada baiknya bagikamu.
Dan boleh jadi kamu sukai se-
suatu, padahal dia itu tidak baik
bagi kamu. Dan Allah mengeta-
hui. Sedang kamu tidaklah tahu.

(2171 Mereka akan bertanya kepada
engkau dari halbulan yang mulia
(tentang) berperang padanya.
Katakanlah: Berperang padanya
adalah soal besar! Tetapi men-
jauhkan manusia daripada jalan
Allah, dan kufur kepadal'{ya dan
Masjidil-Haram dan mengusir
penduduknya daripadanya ada-
lah lebih besar di sisiAllah, dan
filnah adalah lebih besar lagidari
pernbunuhan. Dan mereka akan
selalu memerangi kamu, sehing-
Sa (dapatlah) mereka mengem-
balikan kamu daripada agama
kamu, lika mereka sanggup. Dan
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barangsiapa yang murtad di an-
tara kamu daripada agamanya,
lalu dia mati padahal dia telah
kafir, maka mereka itu telah
gagallah amalan-amalan mereka
di dunia dan di akhirat. Dan
mereka itu adalah penghuni
neraka, mereka akan kekal
di dalamnya!

(218) Sesungguhnya orang-orang yang
beriman dan orang-orang yang
berhijrah dan berjuang pada jalan

Allah, itulah orang-orang yang
mengharapkan Rahmat Allah.
Sedang Allah adalah Maha Pe-

ngampun lagi Penyayang.
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Perintah Berperang

Di ayat-ayat di atas telah dinyatakan bahwasanya masuk syurga tidaklah
semudah yang dimimpikan. Masuk syurga barulah dapat apabila orang beriman
sanggup nrenderita, sebagai apa yang telah diderita oleh ummat-ummat ber-
iman yang telah berjuang di masa lampau di bawah pimpinan Nabi-nabi dan
Rasul-rasul mereka. Dalam pada itu dituntunkan pula tentang menafkahkan
harta untuk membela ayah bunda dan karib kerabat. Sekarang datanglah
perintah berperang. Kalau di dalam Surat al Haj telah diberikan keizinan
berperang bagi orang yang teraniaya dan diusir dari negerinya, dan kemudian
diizinkan mempertahankan diri walaupun sedang di dalam Masjidil Haram,
maka sekarang telah diperintahkan lebih luas lagi. Perintah perang.

"Telah diperintahkan kepada komu berperang, sedang dio itu tidak kamu
sukai. Boleh jadi sesuatu yang tidak komu sukai, pqdahal adq baiknya bagi
komu. Dan boleh jodi kamu sukoi sesuotu, padahal dia itu tidak baik bagi
kamu. Dan Allqh mengetahui, sedang komu tidaklah tahu." (ayat 216).

Perintah berperang telah diturunkan Tuhan. Perintah inidatang diMadi-
nah, sedang waktu masih di Makkah belum ada perintah berperang. Betapapun
penderitaan lantaran perbuatan kaum musyrikin kepada Nabi dan ummatnya
pada masa di Makkah, namun mereka diperintahkan memaafkan, berlapang
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dada, dan jangan melawan dengan kekerasan. Karena pada waktu itu Islam
baru tumbuh. Sikap yang tergopoh-gopoh hanya memperturutkan semangat
bernyala-nyala saja, niscaya akan membawa malapetaka yang tidak diingini.
Tetapi setelah kaum Muhajirin mendapat sokongan yang amat besar dari kaum
Anshar di Madinah, maka masyarakat Islam diMadinah mulaitumbuh dengan
kuatnya. Tetapi pihak yang memusuhitidaklah akan tinggaldiam membiarkan
masyarakat Islam itu bertumbuh. Kian besar pengaruh Islam diMadinah, kian
besar pulalah kemurkaan musuh-musuh itu. Bahkan bertambah besar pula
jumlahnya. Musuh dari Quraisy yang telah mengusir mereka. Musuh dari suku-
suku Arab disekeliling tanah Arab yang selalu mengikutijejak kaum Quraisy.
Musuh dari orang Yahudi diMadinah yang dimana ada peluang selalu meng-
hasut orang Quraisy dan Arab yang lain tadi supaya menantang Islam. Meski-
pun kadang-kadang dengan "lempar batu sembunyi tangan". Dan di sebelah
utara bangsa Romawi telah lama berdaulat menjajah penduduk-penduduk Arab
dan menguasai negeri-negeri itu. Dan di sebelah timur ada kerajaan Persia yang
besar, yang tidak merasa senang kalau bangkit kekuatan baru di Arabia.
Sedang pertumbuhan Islam sebagai suatu kemasyarakatan telah menjadi suatu
kekuasaan yang nyata. Kekuatan yang telah tumbuh ini mesti dipertahankan.
Kadang kadang bertahan itu ialah dengan menyerang, atau mendahului se-
belum diserang. Dari zaman purbakala kaidah "menyerang ialah pertahanan
juga", sudahlah termasuk dalam ilmu perang. Sebab itu dengan ayat ini bukan
saja lagi Tuhan mengizinkan berperang tetapi memerintahkan berperang.

Pada pokoknya perang itu tidaklah disukai. Memang pada umumnya apa-
bila mempersoalkan perang, orang tidak suka. Berperang adalah merobah
kebiasaan hidup yang tenteram, berperang ialah membunuh atau dibunuh.
Sedangkan orang ingin, kalau dapat biarlah mati secara wajar saja. Berperang
meminta perbelanjaan besar; sedang nafsu manusia ialah bakhil. Sebab itu
pokoknya orang berperanan, kalau boleh biarlah tidak ada perang. Akan tetapi
boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, padahal dia membawa kebaikan
kepada kamu. Dalam hal ini bukan berperang saja; banyak hal yang kita tidak
menyukainya, tetapi dia baik buat kita. Laksana orang sakit meminum obat
yang pahit, tidaklah seleranya suka meminum obat itu, tetapi untuk kesem-
buhannya, mesti ditelannya juga. Misalnya kita perturutkan perasaan hati, tidak
suka berperang, suka yang tenteram-tenteram saja, sedangkan musuh telah
mengancam di sekeliling kota pertahanan kita. Berdiam diri tidak suka ber-
perang, artinya ialah menyerahkan negeri kepada musuh. Atau diketahui
musuh telah mengadakan persiapan buat menyerbu pertahanan kita. Pada saat
itu tidak boleh lengah sedikit juga. Dalam taktik perang, hal itu tidak boleh
ditunggu, tetapi didahului menyerbu musuh itu sebelum mereka bangkit.

Ini semuanya bukanlah kalau-kalau, tetapi kenyataan. Masyarakat musuh
yang dipimpin oleh seorang sebagaiAbu Jahal tidaklah akan berdiam dirisaja
melihat Islam berkembang. Siang malam mereka menyusun kekuatan buat
membunuh Islam yang sedang tumbuh itu. Orang-orang yang sebagai demikian
hanya dapat dihentikan geraknya dengan diperangi. Sebab itu maka diujung
ayat. Tuhan Allah bersabda: "Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidaklah
tahu." (ujung ayat 216\.
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Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan Tuhan, merangkap juga sebagai
kepala masyarakat (kepala negara), dan juga pemimpin peperangan. Seluruh
ummat yang di bawah pimpinan beliau adalah tentara semuanya, yang wajib
tunduk kepada komando beliau. Beliau memerintahkan peperangan bukanlah
atas kehendak sendiri, tetapi menjalankan rencana Tuhan. Dalam beberapa
hal, misalnya maksud-maksud penyerangan dan penyerbuan, kamu sebagai
tentara hanya wajib tunduk. Kamu tidak selalu dapat mengetahuiapa rahasia
yang lebih.dalam dari perintah itu, hanya Tuhan yang tahu dan RasulNya.
Dengan ujung sabda Tuhan ini, ke dalam masyarakat kaum Muslimin Muhajirin
dan Anshar itu telah mulai ditanamkan dasar ilmu perang. Orang-orangsebagai
Umar bin Khathab, Zubair bin Awwam dan lain-lain itu bukanlah orang-orang
penakut seorang juga, rnelainkan orang-orang yang biasa perang suku, perang
kabilah di zaman Jahiliyah. Demikian juga pemuka-pemuka kaum Anshar.
Tetapi sekarang keberanian berperang itu telah terpimpin di bawah satu
komando, yang di atas sekali ialah komando Allah. Bukan sebagaiberkelahi-
kelahi suku-suku yang selalu terjadi di zaman Jahiliyah dahulu itu.

Lantaran perintah berperang sudah turun dari Allah, maka pada suatu
waktu di akhir Jumadil-Akhir setelah 17 bulan Rasulullah s.a.w. berpindah ke
Madinah, beliau panggil Abdullah bin Jahasy (anak darisaudara perempuan ibu
beliau, atau ammah) bersama dengan delapan orang Muhajirin, lalu beliau
suruh berangkat ke jurusan Badar, seraya menyerahkan sepucuk surat beliau
berkata: "Segera engkau berangkat bersama teman-temanmu yang delapan
ini. Setelah dua hariperjalanan barulah boleh engkau buka dan baca suratku ini.
Jalankan apa yang aku perintahkan di dalamnya. Tetapi teman-temanmu yang
delapan sekali-kali jangan engkau paksa menurutkan engkau."

Setelah itu berangkatlah Abdullah bin Jahasy dengan kedelapan temannya
itu, dan setelah dua hari perjalanan surat itu dibuka dan dibacanya, di antara
isinya ialah memerintahkan dia meneruskan perjalanan menuju ke Nakhlah,
dan dari sana perhatikan gerak-gerik orang Quraisy. Tentang berperang tidak
ada perintah dan tidak ada larangan dalam surat itu. Sehabis surat dibacanya
Abdullah bin Jahasy berkata: "Sam'an wa Tha'atan!" (didengar dan dipatuhi),
lalu dia berkata kepada teman-temannya itu: "Siapa di antara kalian yang ingin
syahid turutkan aku, karena aku hendak meneruskan perintah Rasulullah.
Tetapi barangsiapa yang enggan, boleh pulang, karena Rasulullah memesankan
kepadaku dalam suratnya supaya jangan ada yang dipaksa." Rupanya tidak
seorang juga yang mau pulang, melainkan semua menurut. Mereka menerus-
kan perjalanan ke Nakhlah. Tetapiditengah jalan dua orang di antara mereka,
yaitu Sa'ad bin Abu Waqash dan Utbah bin Ghazwan terpaksa terpisah, sebab
mengejar unta mereka yang terlepas dan tersesat. Dan Abdullah bin Jahasy
bersama-sama dengan keenam temannya lagi meneruskan perjalanan ke Nakh-
lah. Sampai di sana kebetulan memang bertemu beberapa orang Quraisy yang
mereka kenal. Ketika kedua belah pihak sudah tahu sama tahu ada lawan,
bermufakatlah Abdullah bin Jahasy dengan keenam kawannya. Kalau kita
berperang dengan mereka sekarang, bulan Rajab telah masuk, kita tidak boleh
berperang di bulan yang dimuliakan. Tetapi kalau kita biarkan mereka, tentu
malam ini juga mereka lekas-lekas kembali ke Makkah, di sana mereka mem-
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beritahu yang lain, bahaya lebih besar akan kita hadapi. Bagaimana baiknya?
Maka putuslah mufakat, bahwa mereka diperangi sekarang juga, sebelum
mereka berlepas diri ke Makkah.

Maka Wakid bin Abdullah as-Sahmipun memanahkan panahnya menuju
Amrbin al-Hadhrami, kena dan mati, Usman bin Abdullah dan al-Hakam bin
Kisan tertawan, tetapi Naufalsaudara Usman bin Abdullah dapat meloloskan
diri. Orangorang tawanan bersama unta-unta mereka, mereka giring ke Madi-
nah dan dibawa ke hadapan Rasulullah s.a.w. Maka setelah orang-orang
tawanan dan harta rampasan itu dihadapkan kepada beliau, tidaklah kelihatan
beliau gembira. Beliau berkata: "Aku tidak memerintahkan kamu berperang di
bulan yang dimuliakan." Maka kedua orang tawanan itu ditahan saja, tidak
diperlakukan sebagai orang tawanan dan barang-barang rampasan itu diletak-
kan saja. Abdullah bin Jahasy dengan teman-temannya kelihatan bermuka
muran,mereka telah salah dan menyesal. Semua kaum Muslimin menyalah kan
mereka, dan berita inipun segera tersiar dalam kalangan kaum Quraisy,
menjalar ke suku-suku Arab yang lain; Muhammad mengizinkan berperang di
bulan mulia, dia telah membunuh dengan cara yang terlarang, dia telah me-
nawan dan dia telah merampas. Menurut adat turun-temurun segala pepe-
rangan dihentikan pada bulan yang mereka muliakan, yaitu bulan Rajab, Zul-

Qaidah, Zul-Hijjah dan Muharram.

Orang Quraisy sampai mengirim utusan ke Madinah, menanyakan kepada
beliau, apakah dia membolehkan berperang dibulan yang dimuliakan? Apakah
lagi harganya perjanjian yang telah diikat sejak zaman purbakala oleh nenek-
moyang kita bahwa pada bulan yang empat itu tidak boleh ada peperangan?

Di saat yang demikianlah turunnya ayat ini:. "Mereka bertanya kepdo
engkau dari hal bulan yang mulia, tentang berperang padanya. Katakanlah:
Berperang padanya adalah soal besar!" Dengan tegas diakui ayat ini bahwa
kemuliaan bulan itu telah dikotori. Suatu hal yang sebenarnya tidak boleh
terjadi: "Tetapi menjauhkan manusia daripada jalan Allah."Yaitu perbuatan
orang Quraisy selama ini, berusaha siang dan malam menjauhkan, membelok-
kan perhatian dan memesongkan manusia dari seruan kepada jalan Allah: 'Don
kulur kepadoI"lyo," tidak mau menerima kebenaran Allah dan tidak mau
percaya kepada Allah Yang Maha Tunggal, bahkan dipersekutukan yang lain
dengan Dia. "Dan Masiidil-Haram." Yaitu menghambat orang melakukan
ibadat padanya dan mengganggu, sebagaimana pernah mereka lakukan kepada
Muhammad s.a.w., sedang sujud di Masjidil-Haram, ditimpakan kepadanya
usus unta yang baru disembelih dan masih ada kotoran unta di dalamnya,"Dan
mengusir penduduknya daripadanyo," sampai terpaksa Hijrah ke Madinah.
Semuanya itu " adalah lebih besar di sisi Alloh. " Maka jika dikumpulkan segala
perbuatan-perbuatan besar dan mengerikan yang telah mereka lakukan ke-
pada kaum Muslimin yang telah dituturkan satu demi satu'itu, walaupun
berperang di bulan yang dimuliakan itu memang soal besar, tetapi dia telah
menjadi kecil, tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan sikap perrnu-
suhan yang mereka lakukan kepada kaum Muslimin, dan belum berhenti hal itu,
sampai kepada masa terjadinya peperangan di Nakhlah itu; dan ada lagi yang
lebih besar perbuatan mereka, melebihi dari segala yang disebutkan itu: 'Don
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fitnah adaloh lebih besar lagi dari pembunllhan." Artinya jika Amr bin al-
Hadhrariri telah mati terbunuh, jika dibandingkan dengan fitnahan, siksaan,
penghinaan yang telah mereka timpakan kepada orang-orang yang beriman
kepada Nabi Muhammad s.a.w. belumlah setimpalsedikit juga dengan kema-
tian Amr itu. Ummu Yasir sampai mati ditusuk farajnya dengan tombak, Amr
bin Yasir sampai berkesan cambuk pada punggungnya, Bilal dijemur dicahaya
matahari yang kalau tidaklah segera Abu Bakar datang membelinya, matilah dia
dijemur di panas terik. Dan banyak lagi fitnahan yang lain yang mereka
timpakan. Dan fitnah dan segala sikap permusuhan itu akan terus mereka
lakukan: "Don mereka akan selalu memerangi kamu, sehinggo (dapatlah)
mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu, jika mereko sanggup."
Yaitu sebelum kaum yang telah beriman itu melemparkan iman mereka, dan
kembali turut mereka menyembah berhala, maka segala fitnahan dan sikap
permusuhan ini akan terus tidak akan berhenti. Bahkan akan mereka tambah
lagi usaha mengembalikan kamu jadi kafir, dengan segala kesanggupan yang
ada pada mereka. Kemudian diperingatkan betapa besarnya bahaya aksi kaum
Quraisy itu bagi mereka orang Islam, karena tidak tahan akan fitnahan mereka
dan karena kelemahan iman, mungkin ada yang mau murtad. Maka datanglah
ancaman yang tegas dari Tuhan kepada orang Muslim: "Donbarangsiapayang
murtad di ontara kamu daripado ogamanyo, " yaitu meninggalkan iman kem-
bali jadi kafir, meninggalkan Tauhid kembalijadi musyrik karena takut akan
fitnah, karena takut akan tanggungjawab, karena takut menghadapi pengor-
banan: "Lalu dia mati, padahal dia telah kat'ir, maka mereka itu telah gagollah
amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat." Apa yang dibangunkan
selama ini runtuhlah, amalan jadi percuma dan kembali ke dalam kegelapan, di
bawah pengaruh syaitan. "Dan mereka itu adolah penghuni neraka, mereka
okan kekal di dalamnya." (ujung avat 2171.

Inilah ayat yang diturunkan untuk menjelaskan duduknya perkara.
Abdullah bin Jahasy tidak salah. Dia telah bertemu dua jalan bersimpang yang
keduanya berbahaya; dia mengakui berperang di bulan yang mulia suatu
pelanggaran besar. Tetapi membiarkan musuh itu pulang saja, adalah akan
membawa bahaya yang lebih besar, yaitu terus-menerusnya mereka beraksi
menentang Islam. Maka oleh sebab rintangan dan fitnah itu dari merekalah
mulanya, ini wajib dilawan terus. ditangkis terus, dihadapi terus. sampai
mereka tunduk. Pada waktu itu bukan saja perang di bulan mulia yang tidak ada
lagi, malahan keamanan beragamalah yang akan tercapai. Peperangan se-
karang ini bukantah peperangan di antara suku dan kabilah sebagai zaman
jahiliyah, balas-membalas dendam, tawan-menawan musuh, rampas-merampas
unta, nanti berdamai lagi, nantiberperang lagi,danbila datangbulan Vang
dimuliakan berkumpul lagi, berniaga, tertawa-tawa. Datang lagi waktunya.
perang pula. Perang yang tidak ada tujuan.

Dengan ayat ini kedudukan Abdullah bin Jahasy dan teman-temannya
diperbaiki, mereka tidak salah. Orang tawanan tetap tawanan, boleh ditebus.
Malahan diberi bantuan semangat bagi setiap orang yang berjuang pada jalan
Allah:
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"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ber-
hijrah dan berjuang pada jalan Allah, itulah orang-orangyangmengharapkan
Rahmat Allah. Sedang Allah adolah Maha Pengampun, lagi Maha Penya-
yang." (Ayat 218)

Dengan ayat ini dijelaskan siapa mereka yang telah sudi bersabung nyawa
melaksanakan kehendak Tuhan itu. Mereka telah mencapai tiga tingkat dari
akidah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pertama mereka telah menya-
takan kepercayaan kepada Allah dan RasulNya, mereka tidak lagimenyembah
kepada selain Allah. Sebab itu mereka diganggu dan dimusuhi dalam kampung
halaman mereka sendiri. Maka oleh karena yang mereka cintai hanyalah Allah
dan Rasul, seketika diajak oleh RasulAllah berpindah ke Madinah, berpindah
kepada Allah dan Rasul, merekapun telah pindah. Negeri tempat mereka
dilahirkan telah mereka tinggalkan, karena mereka tidak mau menyembah
berhala. Biarpun di tempat kediaman yang baru itu mereka akan melarat,
mereka rela menerima kemelaratan karena mempertahankan iman kepada
Allah. Kemudian datang perintah berjihad, berperang mempertahankan agama
Allah, mereka pun berperang. Dengan berperang sudah terang hanya salah
satu dari dua yang mereka hadapi. Pertama hidup, kedua mati. Mereka rela
hidup untuk meneruskan perjuangan dan mereka rela matiuntuk syahid. Sebab
hidup atau mati mereka mempunyai satu horopon, yaitu Rahmat Allah, kasih
cinta Allah. Dan kalau ada salah berkecil-kecil, yang pasti bertemu dalam
perjuangan hidup sebagai bertemu pada Abdullah bin Jahasy dengan teman-
temannya itu, diberi ampunlah mereka oleh Allah, sebab Allah Maha Pe-
ngampun. Dan disayangilah mereka, karena tenaga mereka yang telah diberi-
kan untuk menegakkan Sabilillah. Karena Tuhan Maha Penyayang.

Pada ayat inimulailah kita berjumpa dengan ketiga tingkat penyempurnaan
iman itu. Pertama imon kepada Allah. Kedua sanggup hijroh lantaran iman.
Ketiga sanggup berjihod apabila perintah datang.

Menurut setengah ulama perintah hijrah itu belum habis sampai kepada
zaman kita sekarang ini. Memang, dengan takluknya Makkah di tahun ke-
delapan hijrah, maka orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah, tidak
disebut hijrah lagi:

"Tidak oda lagi Hijrah sesudoh Fatah (sesudah Makkah ditaklukkan)."

Tetapi kalau sekiranya datang sebab yang serupa, sehingga di tanah
tumpah darah kita sendiri, tidak ada kebebasan lagimelakukan agama menurut
keyakinan kita, tidak ada lagi kebebasan menyatakan hukum agama yang
sebenarnya, sampai kepada iman kepada Allah Yang Maha Tunggal sudah di
dalam pemeriksaan, sudah diselidiki, maka hijrah terbuka lagi. Sebab bagi
orang yang beriman, di tempat yang leluasa dia menyebut nama Tuhannya, di
sanalah tanahairnya. Bahkan datang pertanyaan sebagai tempelak dariTuhan:

{\')';-i7t
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(rv 1!ir,, W,V\i''qV ir J.l'j* li
"Bukankah bumi Allah begitu luos, (mengapa tidak) kamu berhijrah sajapadanya?" (an-Nisa':97)

Jihadpun demikian pula. Arti jihad adalah umum, perang adalah satu di
antaranya. Kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus-ikhlas,
melakukan amar ma'ruf, nahyi munkar, berda'wah, mendidik dan mengasuh
ummat kepada kesadaran beragama, pun termasuk dalam jihad juga. Adapun
jihad yangberupa perang adalah menunglu perintah dari al-Imam al-A'zham di
negeri itu.

Maka di dalam ayat2lT dibukalah cara-cara dan tipudayanya orang-orang
yang musyrikin, atau orang-orang yang bertahan dalam pendirian yang salah
itu. Mereka sengaja melupakan kesalahan besar yang telah mereka perbuat,
memusuhi bahkan sampai mengusir dan memerangi Rasulullah s.a.w. dan
orang-orang yang beriman. Setelah mereka diserang balasan, dan mereka
terpukul, mereka tonjolkanlah soal-soal sopon sontun yang telah diikat sejak
zaman nenek-moyang, bahwa tidak boleh berperang di bulan suci. Mereka
bersorak-sorak dan menyebarkan berita fitnah pada seluruh kabilah-kabilah
Arab, bahwa Muhammad telah berperang di bulan suci. Mereka tidak menga-
takan apa sebab terjadipeperangan. Mereka tidak mengatakan bahwaMuham-
mad itu nyaris mereka bunuh sedang tidur, lalu hijrah ke Madinah, lalu
menuntut balasannya kembali. Sehingga kalau orang tidak mengetahuiduduk
soal yang sebenarnya, dan apa sebab-musababnya, akan menyangka bahwa
Muhammadlah yang salah.

Kalau mereka yang kuat pada masa itu, tentu akan segera mereka takluk-
kan Muhammad dan mereka serbu kota Madinah, dengan dalih bahwa Muham-
mad melanggar kesopanan perang, yaitu tidak boleh berperang di bulan suci.
Tetapi karena mereka tidak begitu kuat, mulut mereka sajalah yang ribut-ribut
menyesali dan menyalahkan Muhammad, lalu menyembunyikan kesalahan
sendiri, yang berlipatganda daripada tuduhan pelanggaran tentara patroliMu-
hammad s.a.w. itu.

Dengan ayat 218 Abdullah bin Jahasy dan teman-temannya yang turut
berpatroli itu dibersihkan darituduhan. Bagaimanapun musyrikin menyalahkan
mereka, namun mereka tidak bersalah. Apa yang mereka lakukan adalah patut
dan pantas. Apatah lagi tujuan perang mereka adalah dalam rangka memper-
tahankan diridari menjaga benteng Islam yang telah berdiri diMadinah dari-
pada segala macam tipudaya busuk (intimidasi) yang dilakukan oleh musyrikin
itu.

(219\ Mereka bertanya kepada engkau
dari hal minuman keras dan per-
judian. Katakanlah: Pada kedua-
nya itu ada dosa besar, dan ada
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(pula) beberapa manfaat bagi
manusia. Tetapi dosa keduanya
lebih besar dari manfaat kedua-
nya. Dan mereka bertanya ke-
pada engkau dari hal apa yang
akan mereka belanjakan. Kata-
kanlah: Kelebihan dari yang
perlu. Demikianlah Allah telah
menjelaskan kepada kamu akan
ayat-ayat, supaya kamu berfikir.

(220) Di dunia dan di akhirat. Dan
merekapun akan bertanya ke-
pada engkau dari hal anak-anak
yatim. Katakanlah: Mengatur
baik-baik keadaan mereka ada-
lah lebih baik. Dan jika kamu ber-
campur-gaul dengan mereka,
maka mereka itu adalah saudara-
saudara kamu. Dan Allah menge-
tahui siapa yang merusak dan
siapa yang suka memperbaiki,
sekiranya Allah menghendaki
niscaya diberatNya kamu. Se-
sungguhnya Allah adalah Maha
Gagah, lagi Maha Bijaksana.
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Minuman Keros Don Perjudian
Menurut keterangan as-Sayuthi di dalam Asbobun-Nuzul (sebab-sebab

turun wahyu) atas dasar suatu riwayat dari Imam Ahmad dari Abi Hurairah,
seketika Rasul s.a.w. telah sampai di Madinah, beliau dapati orang suka sekali
minum minuman keras yang memabukkan dan suka pula berjudi dan makan
dari hasil perjudian itu. Rupanya tentu banyak yang pemabuk dan kalau ada
yang berjudi, tentu kerap terjadi pertengkaran. lnilah yang menyebabkan ada
orang yang datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana ketentuan
agama tentang.minuman keras dan perjudian itu.

"Mereka bertanya kepada engkou dari hol minuman keras dan perju.
dian." (pangkal ayat 219) . Rasulullah telah disuruh memberikan jawaban yang
berisi mendidik yang mengajak berfikir: "Katokanlah: Pado keduanyo itu ada
dosa besor dan ada (pula) beberapa manlaat bogi monusio. " Adapun dosa
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besarnya tentu sudah sama dirasakan pada waktu itu. orang yang minum
sampai mabuk, tidak akan dapat lagi mengendalikan diri dan akal budinya.
Nafsu-nafsu buruk yang selama ini dapat ditekan dengan kesopanan, upubilu
telah mabuk tidak dapat lagi dikendalikan, sehingga jatuhlah kemanusiaan
orang itu; bercarut-carut, memaki-maki. Datang panggilan shalat, karena ma-
buknya itu dia tak perduli lagi. orang yang mabuk dengan tidak sadar, bisa
memukul orang lain, ataupun sampai membunuh. Kelak kalau sudah sadar dia
merasa menyesal. Pendeknya amat besarlah dosa yang timbul dari mabuk itu,
sebab menjatuhkan martabat sebagai manusia. Malihan merusak kepada
pencernaan makanan, karena panas bekasnya, meskipun bahwa manfaatnya
ada. orang yang tadinya kurang berani, kalau sudah minum, menjadi berani
dan gagah, tidak takut menghadapi musuh.

Berjudipun demikian pula. Sepayah-payahnya mengumpur hartabenda,
dibawa ke tempat judi, timbullah kekalahan. Hartabendi yang dikumpul de
ngan susah-payah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bisalicin tandas di
meja judi, sehingga keperluan-keperluan hidup, belanja anak isteri menjadr
terlantar. seorang kaya raya dalam beberapa jam bisa menjadi seorang yang
sangat melarat. Karena keadaan yang demikian kacaulah hidup lantaran judi
Merusakkan rumahtangga, mengacaukan fikiran. Dan karau menang, menya-
kiti kepada yang kalah. Kadang kadang timbul sakit hati, dendam, bahkan
permusuhan lantaran si kalah sakit hati kepada si pemenang. sebab itu
berjudipun besar dosanya. Meskipun diakui ada juga o.ung -"nung itu men-
dapat manfaat. Misalnya kalau dapat kemenangan, dapatlah memberi derma
kepada orang yang tengah susah.

setelah diterangkan terlebih dahulu bahwa dosanya besar, tetapi manfaat-
nyapun tidak dimungkiri, wahyu meneruskan: "Tetapi dosa kedtrqnyo lebih
besar doripoda mant'aat keduanya."

Di sini Rasulullah telah diperintahkan Tuhan menyampaikan ajaran berfikir
kepada ummat dengan dua jalan: Pertama pertimbangkanlah terrebih dahulu
manakah yang besar dosanya daripada manfaatnya? Dosa lebih besar dan
manfaat hanya sedikit. Berkali-kali orahg mabuk dan akalnya hilang, diri tidak
terkendalikan, agama jadi kacau, shalat berceceran, kadang-kadang membuat
malu di hadapan orang banyak. orang peminum rusak jasmani dan rohaninya,
rusak jantungnya. Hanya sekali dalam ratusan kali ada orang yang dapat
manfaat, kuat badannya dan berani berperang. Itupun berbahaya jrsu; kuiau
keberanian perang hanya lantaran minum terlebih dahulu, maka blla habis
pengaruh minuman itu dalam diri, keberanian hilang kembali.

Berjudipun demikian, memang ada juga manfaatnya tetapi sedikit. yaitu
kalau-kalau dapat membantu orang melarat dengan kemenangan judi. Tetapi
beratus kali terbukti bahwa kekalahan lebih banyak daripada kemenangan.
Menang satu kali untuk kalah 20 kali. Bukan berderma yang dapat, tetapi
melicin-tandaskan yang ada.

Bagaimana jadinya ummat yang ingin menegakkan takwanya kepadaAllah
kalau dia pemabuk dan penjudi, bisakah tercapai maksud yang mulia itu kalau
dengan hanya mengingat manfaat yang amat kecil orang suka mengerjakan
perbuafan yang lebih besar dosa dan mudharatnya?
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Yang kedua, Nabi s.a.w. sudah diwahyukan Tuhan menyuruh ummat
beriman mempertimbangkan dengan seksama tiap-tiap perbuatan. Sebab se-
bagai pada minuman dan judi itu, pada yang lainpun demikian pula. Segala
perkara di dunia ini tidaklah ada yang semata-mata buruk; dalam buruk ada
baiknya. Tidaklah semata-mata baik; dalam baik ada buruknya. Sehingga pada
berperangpun, di ayat yang telah lalu telah dikatakan bahwa peperangan pada
umumnya tidak disukai. Tetapi tidaklah segala yang tidak disukai itu ada
bahayanya bagi kamu. Dan tidak pula barang yang disukai itu semuanya
bermanfaat. Maka mempertimbangkan suatu hal adalah mengaji mana yang
lebih besar manfaat daripada mudharat. Dengan demikian orang diajak berfikir
jauh dan cerdas. Dan dapatlah taat mengerjakan perintah agama dan menghen-
tikan yang dilarang sesudah berfikir. Sebab segala yang dilarang pastilah karena
lebih besar mudharatnya, dan segala yang diperintahkan pastilah lebih besar
manfaatnya.

Dengan penjawaban pertanyaan itu meratalah dalam kalangan orang-
orang yang berfikiran bahwasanya Allah dan RasulNya tidaklah menyukai
orang-orang yang beriman atau sekalian ummatNya meminum minuman keras
dan berjudi. Tetapi belum berhenti samasekali, sebab kecerdasan fikiran
manusia tidak sama. Masih ada yang minum, tetapi memang telah banyak yang
berhenti. Tiba-tiba pada suatu hari ada seorang Muhajirin disuruh kawan-
kawannya menjadi Imam pada shalat jamaah Maghrib di satu tempat karena
tidak terburu ke mesjid. Sedang shalat berkacau-balaulah bacaannya, tidak
tentu ujung pangkalnya lagi, sehingga marahlah kawan-kawannya. Ternyata dia
shalat sedang mabuk, sehabis minum. Maka datanglah ayat yang kedua, yang
lebih keras lagi dari yang pertama, yaitu yang tersebut di dalam Surat an-Nisa'
(Surat 4, ayat 42). YanS melarang mendekati shalat, kalau sedang mabuk.

Kalau tuah mereka telah dipanggil, yaitu "Orang-orang yang beriman" itu
namanya sudah keras. Sedang shalat puncak ibadat orang yang beriman.
Shalat tiang dari agama, sedang mereka mengaku beriman. Datang waktu
shalat mereka segera berwudhu', segera ke mesjid, segera berjamaah. Tetapi
lantaran mabuk mereka dilarang shalat. Jangankan shalat mendekati saja tidak
boleh. Maka dengan larangan keras ini, bertambah besar jumlah yang tidak
mabuk lagi. Dan beberapa waktu kemudian terjadilah suatu ribut-ribut, ber-
tengkar dan nyaris berkelahi. Apa sebabnya? Sebab masih ada yang mabuk.
Sedang pendapat umum sejak ayat pertama dan ayat kedua boleh dikatakan
sudah terbentuk. Orang sudah mulai benci kepada minuman keras dan judi.

Maka tibalah ayat terakhir, lebih keras dari ayat pertama dan kedua;
yang isinya menutup mati dan mengancam keras minum minuman keras dan
judi selamanya (Surat 5 al-Maidah, ayat 90).

Mendengar ayat yang keras itu terlepaslah segala cangkir yang ada dalam
tangan, diruahkanlah ke tanah minuman yang masih disimpan, dan sejak waktu
itu menjadilah minuman keras dan judi dua hal yang amat pantang, jijik, dibenci
oleh Islam, sama dengan bila menyebut daging babi.

Cara menurunkan hukum secara berangsur ini, yang kedua lebih keras
dari yang pertama dan yang ketiga lebih keras dan tutup mati dari yang kedua,
di dalam penurunan'hukum dalam Islam dinamai:
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eAV'A,fii
" Menurunkan syariat dengan berangsur."

Secara orang sekarang dengan sistematis!
Dan orang-orang yang insaf di negara-negara barat mengakui bahkan ahli

sejarah yang besar bangsa Inggeris, Arnold Toynbee, bahwasanya larangan
minuman dan berjudi dari Nabi Muhammad s.a.w. itu berhasil dengan sangat
baik dan berbekas sampai sekarang telah 14 abad dalam kalangan Islam.

Seorang pengarang Belanda yang berapa lama berdiam di Indonesb, Jef
Losf namanya, mengakui juga terusterang rasa kagumnya, betapapun meriah
kaum Muslimin Indonesia di waktu Lebaran, namun yang mabuk karena minum
tidak ada. Padahal katanya minuman keras itulah yang menjadi cacat besar
bangsa barat seketika terjadi perayaan Christmas.

Tetapi kitapun insaf bagaimana pula pemerintah penjajah berusaha me-
rusak jiwa kaum Muslimin dalam iajahan mereka, agar mereka mabuk dengan
minuman dan sengsara karena berjudi. Sehingga menjadi rahasia umumlah di
beberapa negeri di Indonesia di zaman jaiahan bahwa pegawai-pegawai yang
dinamai B.B. Amtenar, sebagai demang-demang di Sumatera Barat, sultan-
sultan di Sumatera Timur, bupati-bupati di Jawa banyak yang melarat karena
mabuk, terutama karena judi. Bahkan beberapa Raja diajar minum candu,
dibawakan oleh Kontelir ke istana, sebagai hadiah. Dan pabrik-pabrik bir di
Surabaya dan di tempat lain di Indonesia, sesudah zaman merdeka ini lebih
repot pekerjaannya karena telah banyak yang suka minum. Namun demikian,
jika penyelidik dari luar negeri datang, belum juga mereka melihat bahwa
penyakit ini telah menjadi penyakit umum, sebab kekuatan beragama masih
ada pada ummat yang banyak.*

Sambungan ayat: 'Don mereka bertanya kepada engkau dari hal apa
yang akan mereka belanjakan-" Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ikrimah
atau Said bin Jubair dari lbnu Abbas, sahabat-sahabat Rasulullah setelah
menerima perintah supaya mengeltrarkan belanja atau pengorbanan harta bagi
jalan Allah, ada yang bertanya: "Kami tidak tahu harta yang mana yang
dimaksudkan wajib dinafkahkan itu." Kononnya pertanyaan ini timbul setelah
sahabat-sahabat Rasulullah tidak begitu miskin lagi, sebagai bermula pindah,
sebab dari perniagaan ataupun peperangan, sudah banyak yangmampu. Maka
disuruhlah Rasulullah menjawab: "Katakanlah: Kelebihan dari yang prltt-"
Dengan demikian dijelaskanlah bahwasanya buat keperluan dirisendiri dalam
rumahtangga tidak ada lagi. Maka kalau persediaan telah banyak, berikanlah
lebih dari yang perlu itu. Misalnya seorang berbelanja membawa uang kira-kira
Rp 1,000, - belanja untuk sehari itu (menurut pasaran ketika tafsir inidibuat).
Rupanya setelah selesai berbelanja masih ada sisanya. Maka datang orang
minta tolong; berikanlah kelebihan daripada yangperlu itu.'DemikionlahAllah

* Insya Allah di Surat al-Maidah kelak ditambah lagi keterangannya.
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telah menjelaskan kepada kamu akan ayat-oyat, supcn)a kamu berfikir."
(uiung ayat 219).

Dengan ujung ayat menyuruh berfikir, termasuklah memikirkan mudharat
dan manfaat tadi, pertimbangan mudharat dan manfaat minuman keras dan
judi, atau mudharat dan manfaat dalam mengorbankan hartabenda pada jalan
Allah, membantu yang patut dibantu. Disuruhlah orang yang beriman memakai
fikirannya di dalam menafkahkan hartanya. Misalnya ada seseorang yang
kekayaannya hanya ada Rp. l,(X)0,- Ialu dinafkahkannya Rp. 100, - pada
jahn Allah. Seorang yang lain pula kekayaannya ada satu juta rupiah,
rnaka diapun mengeluarkan nafkah pada ialan Allah Rp. 10.m0, - Timbanglah
dan fikirkanlah mana yang lebih besar pengorbanan orang ini? Ayat yang
berikutnya bersambung terus: "Di dunia dan di akhirat." (pangkal ayat220l.
Yaitu berfikir itu jangan hanya memikirkan dunianya saja, berapa keluar berapa
tinggal, agak-agak yang akan keluar, agak-agak yang akan tinggal, tetapi
fikirkan pula berapa pahala yang akan diterima di akhirat kelak.

Hasrat yang akan engkau keluarkan kepunyaan sendiri, tidak ada orang
lain yang akan turut campur. Sedikit diterima orang, banyakpun akan disyukuri
orang, itu adalah di antara engkau dengan Tuhan. Maka di samping memikirkan
dunianya fikirkan pula akhiratnya. Tuhan menyebutkan di ayat yang lain,
bahwa laksana orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah ialah sebagai
menanarn sebutir benih kemudian tumbuh; dia menimbulkan tujuh cabang,
satu cabang menghasilkan 100 buah. Di akhirat akan mendapat pahala ganda.
Maka seorang muballigh pernah berkata: 'Wahai tuan-tuan orang yang kaya!
Banyak-banyaklah memberi dari sekarang. Karena saudara berikan sekarang
Rp- 1,0(X), - kelak saudara akan menerima dariAllahRp.700,000, - ganda. Di
saat itu saudara kelak akan menyesal, mengapa hanya Rp. 1,000, - aku berikan
masa di dunia. Sedangkan 1,0(X) aku memberi, 700,0fi) aku menerima ganja-

rannya dari Tuhan. Coba kalau waktu itu aku beri lebih, padahalkesanggupan-
ku ada." Mendengar pidato muballigh itu berlomba-lombalah orang dermawan
memberikan lebih banyak.

"Dan merekopun bertanya kepada engkau dari,hal anak-anak yatim."
Menurut riwayat Abu Daud, an-Nasa'i, dan al-Hakim dari Ibnu Abbas, karena
telah banyak datang ayat-ayat peringatan tentang harta anak yatim, sampai
dikatakan bahwa siapa yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sama
dengan memakan api dalam perutnya, sebagai tersebut dalam Surat an-Nisa'
(Surat 4, ayat 10). Dan dalam surat-surat yang lain, sehingga anak yatim tidak
boleh dikerasi dan digagahi (Surat ad-Dhuha), dan terhitung mendustakan
agama siapa yang tidak mempertahankan kepentingan anak yatim (Surat al-
Ma'un) dan berbagai ayat yang lain, timbullah cemas beberapa sahabat Ra-
sulullah yang memelihara anak yatim, sampai ada yang memisahkan makan
mereka dengan makan anak yatim itu, karena takut tercampur. Karena dari
sangat hati-hati itu, memelihara anak yatim menjadi tidak menyenangkan
bahkan menakutkan. Maka adalah di antara sahabat yang bertanya kepada
Rasulullah, bagaimana sebaiknya memelihara mereka, sebab memelihara itu
telah diperintahkan, sedang hartanya jangan sampai termakan dengan jalan
aniaya- Maka pertanyaan ini disuruh jawab oleh Allah: "I(otokanlah: Mengatur
botk-boik keadaan mereka adalah lebih baik-" Oleh sebab itu atur sajalah
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pemeliharaan terhadap mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dia itu bukan
orang lain bagi kamu: "Dan jika kamu bercampur-gaul dengan mereka, maka
mereka itu adalah saudara-saudara kamu." Yaitu saudara dalam iman kepada
Tuhan. Bukankah orang yang beriman itu bersaudara? Kalau kamu telah
meniatkan dan memandang mereka sebagai saudara sendiri, tentupun kamu
telah tahu bagaimana berlaku terhadap mereka dan harta mereka. Asal pera-
saan begini telah tertanam dalam hatimu ketika memelihara anak yatim, niscaya
penganiayaan tidak akan terjadi. Jangan sampaimakan mereka dipisahkan.Itu
adalah merendahkan, bukan menggauli. Kalau ada anakmu sendiri dalam
rumah, pandanglah mereka sebagai anakmu, jangan ada perbedaan sikap;
sebab malang nasibnya, ayah mati menyebabkan dia tinggal bersama kamu.
Kalau ajalmu datang tiba-tiba, tentu nasib anakmu sama dengan nasib mereka.
Kalau dia miskin, dan kamu mampu, peliharalah dia cara kemampuanmu. Kalau
mereka miskin, kamupun miskin, moga-moga adanya dia dalam rumahmu akan
membawa rezeki. Kalau kamu miskin dan anak yatim itu membawa kekayaan
pusaka ayahnya, asal engkau pelihara dengan iman tidaklah akan ada kecu-
rangan. "Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang memper-
boiki, sekironya Allah menghendaki niscoya diberatNya komu," sehingga
tidak boleh singgung-menyinggung harta. Wajib dia dipelihara dirumah, diberi
makan dan minum, tetapi hartanya tidak boleh disinggung. TetapiTuhan Allah
tidak menghendaki begitu. Kamu orang beriman, kamu berfikiran, kamu tahu
sendiri mana jalan yang curang dan mana jalan yang jujur. Termakan hartanya
karena bercampur tiap hari, padahal bukan dengan sengaja curang, apalah
salahnya. Asal hati cinta dan iman yang engkau hadapkan kepadaNya, jika dia
telah dewasa kelak dia lepas dari tanggunganmu, dia pun akan tahu ketulusan
hatimu dan kebaikan budimu. "Sesungguh nya Allah adalah Maha G agah lagi
Maha Bijaksana." Artinya, kalau engkau curang, akan dihukumNya kamu,
akan disengsarakanNya kamu, sehingga harta anak yatim itu jadi api membakar
perutmu, melicin-tandaskan sampai kepada hartabendamu sendiri. Tetapi
kalau hatimu jujur, maka Tuhan Allah adalah Bijaksana. Dia tahu akan kesuli-
tanmu.

Dan Nabi s.a.w. pun telah memberi pedoman:

'A;ajYY?ii
"Doso ialah yang berkata-kata dalam hatimu."

Peliharalah perasaan halus itu dengan iman, niscaya harta anak yatim itu
akan terpelihara dan dia pun terpelihara selama dalam asuhanmu.

Untuk menjadi pemandangan bagi kita, memang banyak kita saksikan
orang-orang yang dengan jujur memelihara anak yatim dalam rumahnya,
menyamakan mereka dengan anaknya sendiri, menyekolahkannya, maka ru-
mah itu senantiasa diberi berkat oleh Tuhan, dan jiwa penduduk rumah itu
menjadi besar. Apalagi kalau dia pandaimenghilangkan rasa rendah diripada
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anak yatim itu, sehingga dia merasa sebagai dengan ayahnya sendiri. Marilah
kita cobakan. Sebab ini adalah cerita dariorang-orang yang telah mengalami.

Berturut-turut, bertali-tali di dalam dua ayat menjawab pertanyaan tentang
tiga soal, tetapi ketiganya satu rumpunnya, yaitu tentang hartabenda. Semua
dijawab dengan jawab yang memuaskan, dan dipatrikan dengan suruhan
berfikir. Orang peminum minuman keras dan penjudi adalah orang yang
memboroskan harta, menganiaya diri, dan membawa kepada kecelakaan.
Diterangkan bahayanya. Orang yang menalkahkan harta pada jalan Allah,
kadang-kadang pun terlalu cabar, yaitu karena kekuatan semangat memberi-
kan, tetapi tidak diingat persediaan di belakang. Lalu diperingatkan supaya
jagalah terlebih dahulu yang perlu bagi diridan keluarga, kemudian lebih dari
keperluan itu keluarkanlah. Orang yang memelihara anak yatim memegang
amanat pula menyimpan harta anak itu. Timbul keraguan kalau-kalau harta
mereka termakan, sebab bercampur-gaul tiap hari. Lalu diberikan jawab bahwa
yang pokok ialah iman. Sebab iman membawa kejujuran. Kalau iman telah ada,
maka anak yatim itu tidaklah dipandang sebagai orang lain. Kesimpulan ter-
akhir dari ketiga soal, berfikirlah baik-baik untuk selamat dunia dan akhirat.

(22i) Dan janganlah kamu kawini pe-
rempuan-perempuan musyrik
sehingga mereka beriman. Dan
sesungguhnya seorang hamba
perempuan yang beriman lebih
baik daripada perempuan (mer-
deka) yang musyrik, walaupun
(kecantikan) menarik hatimu.
Dan janganlah kamu kawinkan
orang-orang laki-laki yang musy-
rik sehingga mereka beriman.
Dan sesungguhnya seorang
budak laki-laki yang beriman
lebih baik dari seorang laki-laki

. musyrik, walaupun kamu terta-
rik padanya. Mereka itu adalah
mengajak kamu kepada neraka,
sedang Allah mengajak kamu ke-
pada syurga dan maghfirah, de-
ngan izinNya. Dan dijelaskanNya
ayat-ayatNya kepada manusia,
supaya mereka ingat.

(222\ Dan mereka bertanya kepada
engkau dari hal haidh. Katakan-
lah: Dia itu adalah suatu ganggu-
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an itu seketika dia berhaidh, dan
jangan mereka didekati sehingga
mereka telah bersih. Maka apa-
bila mereka telah bersuci, maka
bolehlah kamu menghampiri me-
reka sebagaimana yang telah di-
perintahkan Allah kepada kamu.
Sesungguhnya Allah suka ke-
pada orang-orang yang ber-
taubat, dan suka (pula) kepada
orang-orang yang bersuci.

an! Sebab itu hendaklah kamu a t 2 z* .
menjauhi perempuan-perempu- LPt P ii "fta';ql:J F"v

l;z > a r tZ..,a..-.1-rn. r'
+ 4dpJ U jraE liti .r, c 

t'r&:-

,+;;vVt4Ai:rYlA$;i

@L.reE3r

(223) rsteriisf";1,[:il: fti*H,xll Ji K;\;G K L; tiq
lah sawah ladangmu.itu sebagai- .-.. )i-. e nr , i . , --. j-
mana kamu kehendaki. Dgnber 

^T|iI, 
jU;\ tyi, -*

sedialah untuk diri kamu dan tak- . - - ' f
walah kepada Allah, dan ketahui- L
lah bahwasany
menjumpaNr. i",**;*T @ q.Fq; 

"P'fir;t;bar gembiralah untuk orang-
orang yang beriman.

Memilih Temon Hidup
Apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hatimemilih

jodoh. Sebab isteri adalah akan teman hidup dan akan menegakkan rumah-
tangga bahagia yang penuh dengan iman, menurunkan anak-anak yang shalih.
Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. mengirim seorang sahabatnya ke Makkah
hendak berunding dengan orang-orang Quraisy tentang membebaskan kem-
bali beberapa orang Islam yang telah mereka tawan. Sahabat itu bemama
Martsad al-Ghaznawi. Setelah kewajibannya hampir selesaidan akan kembali
ke Makkah, bertemulah dia dengan seorang perempuan bernama Inaq, bekas
kenalan lamanya, tegasnya bekas kecintaannya. Kembalilah perempuan itu
merayu-rayu mengajak menyambung cinta yang lama. Tetapi dengan terus-
terang Martsad mengatakan bahwa hidupnya telah berobah. Seorang kalau
telah Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Tetapi kalau Inaq
mau masuk lslam, mudahlah soalnya- Padahal sekarang Inaq masih menganut
faham lama, faham musyrik. Tetapi sungguhpun begitu Martsad berjanji akan
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menyampaikannya kepada Rasulullah s.a.w. apa bolehkah dia mengawini
Inaq yang masih musyrik. Inaq memang cantik. Riwayat ini diriwayatkan oleh al-
Wahidi dari Ibnu Abbas.

lnaq sakit benar hatinya, kecintaan lamanya telah berobah terhadapnya
sejak Martsad masuk Islam, dia tidak diperdulikan lagi. Kemudian sebelum
Martsad berangkat, karena hatinva disakitkan. Inaq menyuruh teman laki-
lakinya memukul Martsad. Da segera kembali ke Madinah, lalu diceritakannya
ke,pada Nabi kisahnya dengan Inaq di Makkah itu. Menurut as-Sayuthi, lantaran
inilah turun ayat: "Dan janganlah kamu kawini perempuan-Wrempuan musy-
n'k, sehinggo mereka berimon." (pangkal ayat 221). Sebab laki-laki yang
beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang
kacau dalam rumahtangga. Apatah lagi kalau sudah beranak. Lebih baik
katakan terusterang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah
masuk Islam terlebih dahulu. "Don sesungguhnya seoranghambp perempuan
yang beiman, lebih baik daripada wrenrpuan (merdeka) yang rhusyrik walau-
pun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu."

Kemudian ada riwayat lagi, bahwasanya sahabat Nabi yang terkenalgagah
berani dalam perang, Abdullah bin Rawahah pada suatu hari karena sangat
rnarah telah terlanjur menempeleng budak perempuannya, sedang budak
perempuan itu hitam. Tetapimeskipun hitam, dia amat shalih. Setelah tangan
terlanjur, dia pun menyesal. Lalu disampaikannya penyesalannya itu kepada
Rasulullah s.a.w. Sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan
mengawininya sekali. Niat AMullah bin Rawahah itu dipuji oleh Rasulullah.
Tetapi setelah perempuan itu dirnerdekakannya dan dikawininya, banyaklah
bisik desus orang mengatakan, bahwa tiada patut orang sebagaiAMullah bin
Rawahah, yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia
mau. Sekarans dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat ini mengatakan
bahwa budak peranpuan yang beriman lebih baik daripada perempuan mer-
deka yang musyrik walaupun cantik. Demikian juga sambungannya 'Don
janEanlah komu kowinkan orong-orang loki-laki yang musyn'k, *hinga me-
reka |;relrimcin. Dantsesungguhnyo budak laki-laki yang berimon lebih boik dari
s€orong laki-loki yotg musyrik, walaup.tn kamu tertarik padanyo." Maka
kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu
tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya atau kekayaan-
nya. Inipun dilarang. Sebab larangan ditegaskan: "Mereko itu adaloh mengajak
kamu kepda neraka." Sebab pendirian berlain-lain. Kamu ummat yang ber-
tauhid, sedang mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu
perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan
pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh
terpikat oleh kecantikan perempuan, kalau dia masih musyrik. Kamu tidak
boleh terpikat kepada laki-laki karena kayanya atau keturunannya, kalau dia
masih musyrik. Karena pada kedua rumahtangga itu tidak akan ada keamanan
karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka saja,
baik neraka dunia karena kacaunya fikiran di rumahtangga atau neraka
akhirat karena afakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apatah lagi kalau dari
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perkawinan yang demikian beroleh putera pula. Tidak akan sentosa per-
tumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah.dan bunda yang berlainan
haluan.

Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan K afaah arauKu/u di antara laki.laki
dengan perempuan. Pokok kufu yang penting ialah persamaan pendirian,
persamaan kepercayaan dan anutan agama.

"sedong Allah mengajak komu kepada syurga dan maghfirah (ampunan),
dengon izinllyo. Dan dijelaskonNyo ayat-ayatNya kepada monusia supaya
mereka ingat." (ujung ayat 221).

Ujung ayat telah menegaskan, ayat.ayat di sini berarti perintah. Tidak
boleh dilengahkan. sebab rumahtangga wajib dibentuk dengan dasar yang
kokoh, dasar iman dan tauhid, bahagia didunia dan syurga diakhirat. Magh-
firah atau ampunan Tuhanpun meliputi rumahtangga demikian. Alangkah
bahagia suami-isteri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan.
Alangkah bahagia, sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama
menjadi isi syurga. Inilah yang wajib diingat; iangan mengingat kecantikan
perempuan, kerana kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Dan jangan
terpesona oleh kaya orang lelaki. Karena kekayaan yang dipegang oleh orang
musyrik tidaklah akan ada berkatnya.

Dengan ayat ini dijelaskan bahwa orang Islam tidak kufu dengan segala
orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. cuma kemudian di
dalam surit al-Miidah (surar 5, ayat 5), perituran inTdiringankan sedikit. yaitu
orang lslamlaki-lakibolehmengawiniperempuan ahlul-kitab, yaitu yahudidan
Nasrani. sebab perempuan ahlul-kitab itu ada titik pertama pokok dasar
dengan laki-laki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah mengakui Tuhan yang
satu. cuma kemudian, karena pengaruh ajaran pendeta-pendeta mereka
timbullah pengakuan bahwasanya Allah beranak lsa Almasih. Atau Isa Almasih
itu sendiri Allah. Kalau diadakan pertukaran fikiran yang mendalam, lepas
daripada ta'ashsub, berkeras mempertahankan pendirian yang telah dianut,
maka orang yang memegang kepercayaan bahwa Tuhan itu beranak tidak
lugalah dapat mempertahankan keyakinannya dengan teguh, apabira mereka
kembali kepada akal yang murni. oleh sebab itu kalau adJ"pertemuan nasib",
mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasranidengan laki-lakitslam yang
kuat keislamannya, tidaklah dilarang. Pengecualian ini telah diterakan iadi
Surat al-Maidah ayat lima itu.

Di dalam kitab-kitab Fiqh, ulama menerangkan bahwa kalau isteriitu minta
ditemani karena akan pergi ke gereja untuk sembahyang di hari Minggu,
q,atu.!!a! suaminya yang Islam itu mengantarkannya, dan di dalam rumah jarflan
dia dihalangi mengeriakan agamanya. Disininampaklah maksud yang terutama
dari pengecualian ini, yaitu untuk memperlihatkan kelapangan dada, atau yang
dinamai toleransi dalam Islam. Apatah lagi karena laki-lakiadalah mengepahl
dan berkuasa didalam rumahtangga itu dan diapun berkuasa pula mem6entuk
pendidikan bagi anak-anaknya.

Tetapi Islam tidak membolehkan kalau perempuan Islam, lalu bersuamikan
ahlul-kitab. Sebab walaupun bagaimana perempuan tidaklah akan melebihi
kekuasaan suaminya dalam rumahtangganya. Apatah lagi dalam agama-agama
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lain yang tidak memberikan jaminan kebebasan yang luae dalam peraturan

agamanya terhadap p€r€mpuan, sebagaimana dipunyai oleh Islam.

Alhasil pada pokoknya ialah bahwa orang lslam laki'laki iodohnya ialah
orang lslam perempuan, walaupun pererhpuan itu rnasih budak, di zaman
negeri-negeri masih mengakui adanya budak. Dan orang perempuan lelam
jodbhnya laki-laki lslam. Janganlah mencari jodoh karena hanya tertarik ke'
pada kecantikan, padahal orangnya musyrik. Jangan tertarik oleh kekagaan
atau keturunan kalau laki-lakinya tidak beragama. Bahkan perlainan bangsa
tidak dikaii di sini. Sebab akidah lslam menjadikan orang menjadi sebangsa
dalam membangun rumahtangga, Laki-laki Islam yang ada kesadaran bcr-
agama, jika kebetulan ada pertemuan nasib, boleh kawin dengan ahlul-kitab,
tetapi ulama-ulama dengan tegas menjelaskan, kalau agama si laki-lakiitu hanya
agama-agamoon saja, sedang perernpuan lain agama yang akan dikawininya itu
lebih kuat pula memegang agamanya, tidak usahlah perkawinan itu dilang-
sungkan. Sebab dialah yang akan hanyut. tukang pancing dilatikan ikan.

Perkawinan campurah karena perlainan agama itu, meskipun laki-laki
Islam boleh kawin derrgan perempuan lain agaffia, pada kenyataan zaman
sekarang, jaranglah yang membawa keuntungan bagi Islam. Perkawinah cam-
puran yang kita dapati di zaman sekarang hanyalah karena bebasnya per-
gaulan, memp€rturutkan rayuan cinta asmara. Yang berakhir dengan kocar-
kacirnya agama kedua belah pihak, dan munculnya anak-anak mereka yang
tidak menentu lagi agamanga. Baru akan berjalan baik kenrbaliapabila pen.
didikan beragama telah diperbaiki. Jangan dijadikan contoh perkawinan Pa-
nEeran Ali Khan dengan bintang film yarrg terkenal Rita Haywoth, gang bukan
soal agarna menjadi pokok, rneiainkan soat hawanafsu muda, Pangeran ,Ali
tergiur kepada birttang film ittr, dan akhirrrya cerai juga sedang anak jadi
Katholik.

Pada suatu hari di tahun 1957 dalam perlawatan penulis "Tafsir" ini ke
Surabaya bertemu dengan seorang anak muda sekarnpung (Maninjau). Dia
menyampaikan salam dari mertuanya, karena mertua itu sangat berminat
kepada karangan sayaTasaul Moden. Dengan buku itrt mertuanya mendapat
bimbingarr jadi orang lslam yang baik. Lalu diterangkannya bahwasanya pada
rnasa hebatnya revolusi bersenjata di Yogyakarta pada tahun 1945 sampai 1947,
telah bertemu jodohnya dengan seorang grdis Jawa yang beragama Katholik,
dan ayah bundanya Katholik, demikianpun sekalian saudara-eaudaranya. Wak
tu dia akan kawin dengan anak perempuan itu, banyak teman-teman tidak
setuju, karena takut dia akan tertarik pula meninggalkan Islam. Dan setelah
sampai berita ke kampung, dia telah dianggap hilang oleh keluarganya di
Maninjau. Namun perkawinan diteruskannya juga, dan dalarn rumahtangga dia
menjalankan sekalian kehidupan Islam, ibadat lslam dengan patuh. Dan kalart
isterinya hendak ke gereja ditolongnya menemani. Lantaran kelakuannya
yang baik, dia disayangi oleh mertua; Pergaulan bertambah lama bertambah
akrab. Dan dia selalu membawa buku-buku lslam yang bermutu untuk bacaan
isterinya. Alhasil setelah saya bertemu dengannya di Surabaya tahun 1957 itu
dia telah menyampaikan salam mertuanya karena buku Tasou/ Moden. Sebab
kedua mertuanya telah rnasuk Islam, dan saudara-saudara isterinya harnpir
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semua telah jadi Islam. Isterinya adalah seorang perempuan yang taat beragama
Islam. Dan diterangkannya juga bahwa keluarga mertuanya telah dihubungkan-
nya dengan keluarganya sendiri di Maninjau. Telah terjadi pertalian ipar besan
yang akrab.

"Cara apa yang engkau pakai buat menarik mereka?" Demikian tanya
saya, "padahal orang Katholik sangat teguh disiplin agamanya?"

Dia jawab: "Pertama sekali benar-benar saya perlihatkan kehidupan cara
Islam. Saya cintai isteri dan saya tolong, kadang-kadang turut masuk ke dapur.
saya hormati mertua sebenar-benarnya hormat dan saya bersikap baik kepada
sekalian saudaranya. Dan satu keuntungan lagi ialah sebab mertua saya yang
laki-laki orang yang suka membaca. Selama ini dia belurn mengenal bu[u-buku
Islam yang bermutu. sengaja saya sediakan buku-buku itu. Dan saya jawab
dengan hormat kalau beliau bertanya. Akhirnya timbullah herannyi dan ka-
gumnya setelah mengetahui peraturan-peraturan Islam dan fikiran-fikiran
Islam. sedang isteri saya hanya tiga bulan yang pertama dia masih memegang
agamanya Katholik dan sebelum pergaulan kami sampai enam bulan, seketiki
dia saya ajak masuk Islam dengan lemah-lembut, diapun mau dan mengucap-
kan Dua Kalimat Syahadat. Tetapi saya tidak memadakan hingga itu saja. Saya
bawa dia mempelajari agama kepada Aisyiyah di Yogyakarta dan surabaya ini.
Ketika mertua saya hendak menukar agamanya, terharu saya mendengar
perkataan beliau. Beliau berkata: "Sebenarnya nenek-moyang saya Islam. Aylh
sayapun masih Islam. Tetapi karena Islam kami hanya keturunan, tidak men-
dapat penerangan yang betul, saya jadi Katholik. Dengan pertolonganmu wahai
anakku, ayah kembali kepada agama nenek-moyang."

Dan ketika berjumpa tahun 1957 itu arraknya sudah tiga orang.
Lalu saya tanya: "Di mana kalian kawin?"
Dia jawab: "Kami berdamai. Mula-mula kawin di gereja, setelah itu kami

pergi ke penghulu, kawin secara Islam."
Lalu saya jawab: "Rupanya engkau punya rencana dalam perkawinan ini."
Dengan senyum dia menjawab: "Menjalankan rencana Tuhan!"
Perkawinan campuran begini tentu terpuji dalam Islam. Dan di samping

pemuda asal Maninjau ini, berpuluh bahkan beratus pemudi Islam lepas dari
lslam, menjadi murtad, sebagai korban dari pergaulan bebas.

" D a n me r e k a b e r t any a k e p a da e ngk au da r i h al ho idh. " ( pa ns kal ay at 222) .
Timbul lagi pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah diMadinah itu, bagaimana
cara yang mesti dilakukan terhadap isteri yang sedang haidh (membawa bulan,
menstruasi). Kaum Muslimin di Madinah bertetangga dengan orang yahudi.
Orang Yahudi mempunyai peraturan yang amat keras terhadap perempuan
yang sedans haidh; sebagaimana tersebut pada perjanjian Lama, ,.Kitab
Imamat orang Lewi", fasal 15. Sejak ayat 19 sampai ayat24diterangkan lara-
ngan yang amat keras mendekati perempuan sedang haidh itu, sampai dia mesti
menyisihkan diri, terasing. Segala barang yang didudukinyapun najis. Menja-
mah tempat tidurpun membawa najis. orang bertanya i"ntung perempuan
yang sedang haidh, bagaimana hukumnya, apakah seklras hukrin yahudiitu
pula? Maka disuruh ruhanlah Nabi Muhammad s.a.w. menjawab pertanyaan
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itu: "Katakanlah: Dia itu adalah sofu gongguon/" Artinya, di hari-hari perem-

puan itu sedang berhaidh, terganggulah keadaannya yang biasa. Atau kotorlah
keadaannya pada waktu itu. "Sebob i t u hendaklah kamu me njauhi per empuan'
perempuan seketika dia berhaidh, dan jangan mereka didekati, sehinggo
mereka telah bersih." Menjauhi dan jangan mendekati, yang dimaksud di sini
bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh, sehingga sampai berpisah
tempat. Al-Quranselalu memakai kata-kata yang halus berkenaan dengan
persetubuhan. Sebagai pernah kita lihat seketika menerangkan keadaan suami-
isteri seketika puasa. Di ujung ayat Tuhan mengatakan, sebagai kita ketahui:
"ltu adolah bofos-bofos Allah, maka janganlah kamu dekati akan dia."
Pendeknya, jagalah jangan sampai, karena berdekat-dekat juga, syahwat tidak
tertahan, lalu dilangsungkan juga persetubuhan. Padahal dia sedang dalam
gangguan.

Pendeknya janganlah sampai terjadi sebab-sebab yang akan
membawa bersetubuh pada waktu dia dalam berhaidh iru'. "Maka apabila
mereka telah bersuci, maka bolehlah kamu menghampiri mereko sebogoi-
mono yang telah diperintahkan Allah kepada kamu." Disebut baru boleh
didekati, setelah dia bersih. Artinya darah haidh tidak keluar lagi, yaitu setelah
berlaku enam atau tujuh hari pada umumnya. Sebab ada juga yang berlebih
sedikit dan ada juga yang kurang. Maka apabila dia telah bersuci, yaitu mandi,
bolehlah kamu menghampiri dia, sebagaimana yang diperintahkan Allah ke-
pada kamu. Mula-mula dikatakan apabila dia telah bersih; sebab bersih dari
haidh itu bukanlah atas kemauannya sendiri, sebagaimana dia berhaidhpun
bukanlah diaturnya sendiri. Kemudian dikatakan apabila dia telah bersuci,
sebab pergi mandi adalah atas kehendaknya sendiri. Maka kalau sudah bersih
dan suci, berbuatlah sebagaimana lazimnya suami-isteri, "dekatilah" dia. "Se-
sungguhnya Allah suka kepada orang ygng bertaubof." Yaitu memohon
ampun kepada Allah, karena barangkali pernah terlanjur bersetubuh ketika dia
dalam haidh, sebab hanya berdua saja yang tahu. "Don suka (pula) kepada
orang-orang yang bersuci. " (ujung agat 222).

Dengan jawaban ini tertolak kemusykilan bahwa di waktu haidh pe-
rempuan itu adalah najis, tidak boleh didekati. Tempat tidurnya mestidipisah
jauh dan segala yang disentuhnya menjadi najis, sebagai peraturan yang
dipegang orang Yahudi itu. Keadaan peribadi orang perempuan menurut ayat
ini, seketika dia berhaidh bukanlah najis, malahan (maaf) bercium-ciuman tidak
terlarang. Karena dia tidak najis. Cuma setubuh jangan, sebab di waktu itu
tengah ada pembersihan dalam rahimnya, buat sedia lagi menerima sesudah
haidh.

Kemudian datang lagi ayat lebih menjelaskan:
"lsteriisteri komu itu odalah sawah ladang bagi kamu." (pangkal ayat

223). Sawah ladang tempat kamu menanamkan benihmu, menyambung ke-
turunan manusia. Untuk lebih meresapkan lagi bahwa isteri itu adalah sawah
ladang tempat kamu menanam benih, bacalah ayat 72 dari Surat an-Nahl, di
bawah:

';'rg;#.f-,$)f udJ;"$//$ii;
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(vv 4I,)
"Dan Allah telah menjadikan untuk kamu, dari diri-dirimu sendiri jodoh-

jodoh, dan Dia jadikan dari isteri-isteri kamu itu anqk-anak dan cucu-cucu.
Don diberiNya kamu rezeki dari borang-barang yang baik apakah dengan
yangbatil mereka hendak percayo dan daripada nikmat Allah mereka hendak
kafir?"

Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan disakiti?
Sebab isterimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih.

"Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendoki." Nis-
caya awak dengan sawah ladang awak masuk ladang apabila awak suka,
menanam benih di sawah apabila kita mau. Jalannya sudah t€rang, pintu masuk
sudah terbuka. Dan tentu saja ketika musim panas terik orang tidak menanam
benihnya, karena itu hanya membuang-buang benih dan merusak sawah: "Don
bersedialah untuk dirimu." Artinya, sejak kamu masih mencari isteri, selalu
diperingatkan di ayat sebelumnya, yaitu dari keluarga orang yang beriman
beragama, hendaklah diperhatikan pula, yaitu dari keluarga yang subur, yang
biasanya melahirkan banyak anak, sebab sawah ladang adalah mengharap
menyebar benih dan mengambil hasil, beranak dan bercucu berketurunan.
Sebab syahwat faraj (kelamin) ditakdirkan Tuhan pada manusia bukanlah
untuk asal melepaskan syahwat saja "laksana meminum segelas air",melainkan
ialah untuk menurunkan ummat manusia. Sebab itu ditekankan pada sam-
bungan ayat: "Don takwalah kepada Allah," sehingga moni tidak dibuang-
buang seketika isteri berkain kotor. "Dan ketahuilah bahwasanya kamu akan
menjumpaN ya kelak," untuk mempertanggungjawabkan bagaimana caranya
kamu membangunkan rumahtangga, adakah hanya semata-mata karena hawa-
nafsu, ataukah benar-benar hendak menegakkan kebahagiaan dan taat kepada
Allah: "Don khabar gembiralah untuk orang-orang yang beriman. " (ujung ayat
223).

Bertemulah beberapa ayat dalam al-Quran bahwasanya suami-isteri yang
sama taatnya kepada Allah akan dipertemukan dan diserumahkan juga akhir-
nya kelak didalam SyurgaJannatun-Na'im. Dan bertemu pula didalamSurat al-
Mu'min (Surat 40, ayat 8) bahwasanya di saat sekarang inipun Malaikat-
malaikat yang memikul Arsy Tuhan senantiasa mendoakan moga-moga orang-
orang yang beriman itu diampuni dosanya, diberi Rahmat dan dipertemukan
kembali dengan isteri-isteri mereka dan anak-anak mereka di dalam syurga.

Demikian juga di dalam Surat 13 ar-Ra'du ayat23. Dan beberapa ayat pada
Surat-surat yang lain. Inilah khabar gembira bagi mereka.
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sumpah kamu, (yang mengha-
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langi kamu) berbuat kebajikan
dan bertakwa dan mendamaikan
di antara manusia. Dan AIIah
adalah Maha Mendengar dan
Mengetahui.

(225) Tidaklah diperhitunskan oleh
Allah apa yang sia-sia pada sum-
pah kamu. Tetapi akan di.
perhitungkan kamu oleh apa
yang diusahakan dia oleh hati
kamu. Sedang Allah adalah
Maha Pengampun, lagi Maha
Penyayang.

@a

,*;tGl-u,lt'71?Lqn

Bersumpoh

Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan inikita bertemu dengan kalimat
urdhotan, yang mempunyai dua arti. Pertama pengholong, kedua sosoron.
Menurut arti yang pertama ialah, ianganlah kamu jadikan Ailah menjadi peng-
halang bagi sumpah kamu, yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan
bertakwa dan mendamaikan di antara manusia.

sebagaimana kita maklumi sumpah ialah suatu perjanjian yang diteguhkan
dengan memakainama Allah! Kitapun bisa bersumpah hendak mZnghentikan
suatu pekerjaan ataupun mengerjakannya. Ada orang yang dengan memakai
nama Allah, berjanji tidak akan menolong sianu. sebagaimana pernah terjadi
pada saiyidina Abu Bakar sendiri; beliau pernah bersumpah: "DemiAllah", aku
tidak lagi akan memberikan bantuan kepada si Misthah. Karena si Misthah ini
vang hidupnya sejak pindah dari Makkah ke Madinah, adalah dibantu oleh Abu
Bakar, seketika orang-orang munafik membuat fitnah bahwa siti Aisyah ber-
laku serong dengan seorang pemuda bernama shafwan, maka si Misthah inipun
telah turut menyebar-nyebarkan fitnah itu pula. Maka kemudian setelah turun
ayat Allah membersihkan Aisyah darinoda yang busuk itu, Abu Bakar tidak lagi
akan memberikan bantuannya kepada si Misthah patut dia berlaku demikian
terhadap si Misthah yang selama ini telah mendapat bantuan daripadanya.
Lantaran teguran ayat itu, Abu Bakar telah memb ayar kaffarah atas surn-
pahnya yang telah terlanjur itu.

Dalam hal iniAbu Bakar telah menjadikan nama Allah menjadipenghalang
atas maksudnya hendak berbuat baik, membantu orang lain. oleh sebab itu
janganlah orang sampaimengambil nama Allah menjadipenghalang bagi dirinya
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untuk berbuat baik, atau untuk menegakkan takwa. Karena segala kebajikan
yang kita kerjakan, tujuan kita ialah supaya dia menjadijalan untuk memper-

kokoh ketakwaan kita kepada Allah.

Arti kedua dari urdhatan, ialah sosoron, atau alamat pembidikan ketika
belajar memanah dan menembak, sehingga seluruh mata dan perhatian dituju-

kan ke sana. Maka apabila Allah telah dijadikan "sasaran" sumpah artinya ialah

mempermudah-mudah kebesaran Tuhan, untuk memperkuat suatu sumpah.

Inipun perbuatan yang tidak layak.

Ibnu Abbas menafsirkan, maksud ayat ialah supaya kamu jangan mengam-
bil nama Allah menjadi dasar persumpahan tidak akan mengerjakan yang baik.
Yaitu seorang laki-laki bersumpah tidak akan bertegur-sapa dengan salah
seorang karib-kerabatnya, atau tidak hendak memberikan sedekah, atau ber-
rumpuh tidak akan mendamaikan di antara dua orang yang berselisih "dan
semuanya itu dikuatkannya dengan sumpah." Berdasar pada tafsir-tafsir ini,

maka kita artikanlah bunyi ayat.224 sebagai tersebut di atas: "dan janganlah

kamu jadikan Allah sebogoi penghalang bagi sumpah kqmu, (yang meng-

halangi kamu) berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara
menltsia." (pangkal avat 224).

Menurut suatu riwayat dari lbnu Abi Hatim, yang diterima dari 'Atha',
bahwa seorang laki laki datang kepada Aisyah r.a. Orang itu berkata: "Saya

bernazar bahwa saya tidak akan bercakap-cakap dengan si Fulan. Kalau aku
bercakap dengan dia, maka sekalian budak-budakku akan merdeka, dan segala

hartabendaku akan aku jadikan belan buat menutupi(aku belikan pakaian) bagi
Ka'bah." Mendengar nazar yang ganjil itu, Aisyah berkata padanya: "Janganlah

engkau lanjutkan sumpah atau nazar demikian. Janganlahengkau jadikan yang

demikian akan sebab merdeka budak budakmu dan jadikan hartabendamu
akan jadi pakaian Ka'bah. Sebab cara yang demikian telah dilarang Allah
dengan ayat. Dan janganlah kamu jadikan Allah jadi penghalang dari sumpah-

mu,lebab itu hendaklah segera engkau 6ayar kallaroh dari sumpahmu itu."

Nyata sekarang bahwa ayat ini melarang keras orang bersumpah dengan

memakai nama Allah buat menghambat dirinya dari satu pekerjaan yang baik,

dan.banyaklahmisal-misal yang dapat dikemukakan untuk itu. Misalnya orang

berkata: "Demi Allah, saya tidak akan ke Makkah selama sianu masih bercokol

di sana. Atau Demi Allah, biar si anu dan si fulan itu berkelahi terus-menerus,
nu-un aku tidak akan mendamaikan mereka." Maka sumpah-sumpah seperti
ini, yang menjadikan Allah jadi penghalang dari suatu perbuatan yang baik, atau

*"nludikun Allah menjadi sasaran sumpah, amatlah dicela oleh Tuhan, dan di

ujung ayat Tuhan bersabda: "Dan Allah adalah Maha Mendengar, lagiMenge-
tahui." (ujung ayat 224).

Allah mendengar perkataan-perkataan yang terlanjur itu, sebab NamaNya
Allah telah dijadilian penghalang atau sasaran, dan Allahpun mengetahui,

bahwa perbuatan dan percakapan yang demikian adalah timbul dari keku-

rangan idab kepada Allah yang tiada pantas bagi seorang yang beriman. Maka

bersabdalah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan sumpah-sumpah semacam

itu:
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"Barangsiapa yang bersumpah ofos suofu persumpahan, lalu dilihatnya
ada hal yanglebih baik dari itu, hendaklah dia lakukan pekerjaan yanglebih
baik itu, dan hendaklah dia bayar kallarah sumpahnyo." (Diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim).

Dikuatkan lagi oleh sabda-sabda beliau yang lain, di antaranya ialah
sabdanya:

r- 4 *!' it l;-; ?1; 7; 5\'ttrlQ;ry Y; ::ii*
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"Tidak qda nazar dan tidak ada sumpoh pada perkara yang tidak
dikuasai oleh anak Adam, dan tidak pula dalam hal yang mqksiat kepada
Allah dan t id ak pula d al qm hal y ang me mu t usk an silat ur r ahmi. " ( Diriwayatkan
oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).

Misal perkara yang tidak dapat dikuasaioleh anak Adam ialah bersumpah
akan berangkat meninggalkan kota kediaman dan berpindah ke negeri lain
besok juga! Sebab hari esok bukanlah kepastian manusia, melainkan ketentuan
Allah, melainkan katakan sajalah "lnsya Allah."*

Atau bersumpah dalam hal maksiat. Misalnya: Demi Allah, sebelum aku
dapat berzina dengan perempuan itu, belumlah aku akan taubat.

Misal yang ketiga bersumpah memutuskan silaturrahmi ialah "Demi Allah",
aku tidak bertegur-sapa dengan si anu, dan lain-lain sebagainya. Segala sumpah
seperti ini adalah sangat tidak disetujui oleh syara', namun orang yang terlanjur
bersumpah jahat ini, tetap haram mengerjakan pekerjaan yang tercela itu, dan
tetap wajib membayar kaffarah sumpahnya. Dan disinikita mendapat pelajaran
bahwa nama Allah tidak boleh kita jadikan sasaran untuk bersumpah.

Menurut riwayat daripada an-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa seorang
sahabat Rasulullah s.a.w. bernama Malik al-Jusammiy mengatakan kepada
beliau, bahwa pada suatu hari datang kepadanya anak saudara ayahnya
(sepupunya). Maka diapun bersumpah tidak akan memberikan apa-apa kepada
saudara sepupunya itu dan tidak pula hendak menghubungkan silaturrahmi lagi
dengan dia. Lalu berkata Rasulullah kepadanya: "Hendaklah engkau segera
bayar kaffarah sumpahmu!"

Kemudian datanglah lanjutan peraturan Allah lagi berkenaan dengan
sumpah:

* Lihat Surat al-Kahfi, Surat 18, ayat23 dan 24 dan lihat pula Surat 31, Lukman ayat34
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*Tidaklah diperhitungkan oleh Allah apa yang sio-sio pada sumpah
kemu." (pangkal ayat 225).

Di sini terdapat kata laghwi, yang di dalam terjemahannya kita artikan sia-
sia.

Menurut arti yang biasa loghtui artinya ialah kata-kata terlanjur atau kata-
kata yang tidak diperhitungkan masak-masak. Bercakap asal bercakap saja.
Maka dalam hal iniahli-ahlitafsir yang mu'tabar telah mengeluarkan berbagai
pendapat. Menurut Ibnu Abbas dan Aisyah dan sebagian ahliahli tafsir, arti
laghwi di sini ialah kata terbioso yang diucapkan orang sekedar menguatkan
kata saja, misalnya Tidak! Demi Allah! atau Memang begifu halnya! Demi
Allah. Di dalam percakapan sehari-hari, dengan tidak maksud hati sebagai
bersumpah.

Menurut al-Maruzi, begitulah arti loghtr.ri pada sumpah itu, yang telah sama
pendapat-pendapat ulama-ulama atasnya.

Menurut Abu Hurairah sumpoh laghwi itu ialah bersumpah untuk me-
mastikan bahwa yang akan kejadian ialah begini. Tetapi kemudian setelah
sampai waktunya, maka yang kejadian itu berbeda dengan yang telah dipasti-
kannya itu. Itupun termasuk sumpoh laghwi.

Menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, sumpah laghwi ialah sumpah
seseorang seketika dia sangat marah. Pendapatnya itu dianut juga oleh Thawus
dan Makhul. Menurut satu riwayat dari Imam Malik, sumpah loghwi ialah
sumpah atas akan berbuat maksiat. Pendapat inipun diterima dari Said bin
Musayyab, dan Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abdullah bin Zubair dari
saudaranya Urwah. Seumpama kalau orang bersumpah bahwa dia akan me-
minum khamar (tuak), atau bersumpah hendak memutuskan silaturrahmi.

Menurut Zaid bin Aslam, sumpah laghwi ialah sumpah seseorang atas
dirinya sendiri, seumpama dia berkata: "Biarlah Allah membutakan mataku,"
atau "Biarlah Allah melicin-tandaskan hartaku," atau seorang berkata: "Biarlah
aku jadi Yahudi, atau biar aku jadi musyrik," namun aku tidak akan mengerja-
kan demikian, atau tidak pernah berbuat begitu.

Dari segala macam penafsiran ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya
orang yang sedang sangat marah dan kalap, sehingga dia bersumpah memakai
nama Allah, maka sumpahnya itu tidaklah dimakan hukum. Misalnya kata
s€orang yang sangat marah, kepada anak kandungnya: "Demi Allah mulai hari
ini engkau tidak akan saya beri belanja lagi!" Sumpah waktu marah ini di-
pandang laghwi sama juga dengan orang yang menjatuhkan talak kepada
isterinya di waktu dia sedang sangat marah.

Di ujung ayat Tuhan bersabda: "Sedong Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang." (ujung avat 225).

Dengan sabda Tuhan bahwa sumpah yang loghu,,i itu bisa diampuni, sebab
Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang, sudah mendapat kesan yang halus
sekali, bahwa sumpah yangloghwi itupun tercela juga. Kalau dapat hendaklah
kita mengelakkan diridaripada berbuat demikian, meskipun tidak akan mem-
bayar kaffarah. Di dalam Surat al-Mu'minun, Surat 23, ayat 3 diterangkan
bahwa setangah dari sebab kemenangan yang akan dicapai oleh orang yang
beriman, ialah apabila mereka suka berpaling dari segala perkataan yang
laghwi, yang tidak ada faedahnya yang sia-sia.
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Memang sudah menjadi kebiasaan setengah orang, terutama bangsa yang
memakai bahasa Arab, menguatkan kata dengan Wallahi atau Tollohi dan
Billahi, bukan bermaksud bersumpah. Misalnya orang bertanya apa khabar si
anu, dia menjawab; Khair Wallahil (Dia dalam baik, Demi Allah!).

Atau dia berkata karena terlalu lelah: Ano ta'ban, Wallahi! (Saya amat Ie-
lah, Wallah). Dan orang bertanya: Apa betul ada pencuri mencoba masuk
rumah saudara semalam?

Dia menjawab: Ee, Wallah!(Benar, Demi Allah).
Orang Islam Indonesia yang tidak terbiasa atau tidak mempunyai kalimat

Wallah untuk menguatkan kata dan hanya untuk bersumpah saja, apabila mulai
bergaul dengan orang Arab, kerapkali merasa terkejut dan menuduh orang
Arab mempermudah-mudah nama Allah dan mempermudah-mudah sumpah.
Padahal bagi mereka hal itu bukan sengaja sumpah, hanya penguat kata saja.
Rupanya karena ini telah kebiasaan lama, dan bukan sengaja bersumpah,
tidaklah dia ditarik oleh Tuhan. Sumpah yang ditarik dan diperhitungkan,
ialah sumpah yang datang dari hati atau sebagai disebut dalam ayat "diusoho-
kan oleh hoti." Sumpah sebenar sumpah yang wajib dikuatkan dengan nama
Allah, sumpah yang demikianlah yang dikenal<an kaffarah kalau hendak dibatal
kan. Sebagai tersebut dalam Surat al-Maidah:

Untuk penafsiran kedua ayat ini baik ayat 224 yang melarang kita jadikan
Allah jadi sasaran sumpah, atau penghalang berbuat baik, dan ayat 225 vang
memberi ampun orang yang terlanjur kata bersumpah yang bukan dari hati,
baiklah kita jadikan pegangan perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata: "Aku
tidak pernah memakai sumpah, baik pada yang benar ataupun pada yang
dusta."

Kalau kita tiru pula kebiasaan orang-orang Arab, yang sampai diberi maaf
oleh al-Quran karena tersendat-sendat mulutnya, sebentar-sebentar menyebut
Wallah, kita takut nama Tuhan akan diperingan-ringan saja, sehingga turun
mutunya karena kealpaan kita. Hendaknya janganlah sampai kita menyebut-
nyebut nama Allah dan bersumpah-sumpah dalam hal yang kecil-kecilpun,
kadang-kadang hanya dalam perkara menguatkan suatu perkataan kecil, se-
hingga lama-lama kepercayaan orang kepada kitapun menjadi luntur, karena
sudah murah-murah saja bersumpah, yang kian lama kian dapat diketahui
orang bahwa kita adalah seorang pembohong. Orang mudah bersumpah
seperti inilah yang dicela Tuhan, sebagai pertanda dari orang kafir, sebagai
tersebut di dalam Surat al-Qalam (Surat 68, ayat 10). "Don janganloh kamu
turuti tiap-tiap orang yang suko bersumpah yang rendah hina."

(226) Dan bagi orang-orang yang ber-
sumpah hendak berjauh diridari
isteri-isteri mereka, (hendaklah)
menunggu (paling lama) empat
bulan. Maka jika merekakembali
(sesudah itu), maka sesungguh-
nya Allah adalah Maha Pengam-
pun, lagi Penyayang.
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(227) Dan jika mereka berazam
hendak mentalak, maka sesung-
guhnya Allah Maha Mendengar
lagi Mengetahui.

Dan perempuan-perempuan
yang ditalak itu, hendaklah me-
nahan diri mereka tiga kali ber-
sih, dan tidaklah halal bagi
mereka menyembunyikan apa
yang dijadikan Allah di dalam
peranakan-peranakan mereka,
jika memang mereka beriman ke-
pada Allah dan hari yang akhir.
Sedang suami mereka lebih ber
hak mengembblikan mereka ke-
pada keadaan yang demikian,
jika semuanya ingin hendak men'
cari damai. Dan bagi mereka ada-
lah (hak) seumpama (kewajiban)
yang atas mereka jua, dengan
patut. Dan laki-laki mempunyai
derajat atas mereka. Dan Allah
adalah Maha Gagah lagi Bijak'
sana.

(228)

(2291 Talak itu hanya dua kali; sesudah
itu peganglah dengan sepatut-
nya, atau lepaskan dengan cara
yang baik. Dan tidaklah halalbagi
kamu bahwa kamu ambil dari se-
suatu yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali jika ke
duanya takut bahwa keduanya
tidak akan mendirikan batas-
batas peraturan Allah. Maka jika
kamu takut mereka berdua tidak
akan mendirikan peraturan-pe-
raturan Allah, maka tidaklah me-
ngapa atas keduanya tentang
apa yang ditebuskan si isteri
dengan dia. Demikianlah peratu-
ran-peraturan Allah, maka ja-

nganlah kamu langgar akan dia.
Dan barangsiapa yang melang-
gar peraturan-peraturan Allah,
itulah orang-orang yang zalim.

Tafsir Al-Azhar (Juzu' 2)
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zztrz a
r#tt rP(230) Maka iikadia talak (lagi) akan dia,

maka tidaklah halal baginya se'
sudah itu, sehingga dia (perem'
puan) kawin dengan suami yang
lain. Maka jika ditalaknya (pula),
maka tidaklah mengapa atas me-
rekb berdua jika mereka berkem-
balikan, (yaitu) jika keras sangka
mereka berdua bahwa mereka
akan dapat menegakkan Peratu-
ran-peraturan Allah. Dan begitu-
lah peraturan-peraturan Allah di-
nyatakanNya dia, untuk kaum
yang (su[<a) mengetahui.
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Sumpoh Meniouhi lsteri (Al lloo')

Karena sudah mulai membicarakan sumpah' maka ada pula orang yang

bersumpah tidak akan mendekati isterinya sekian lamanya. Sumpah demikian
bernama iloo'. Dia belum datang talak. Orang kampung saya di Minangkabau
rnenyebut lakilaki yang merajuk dari isterinya sekian lama itu ialah mengucil.

Munlkin kata elok dan mengelak-elak berasal dari bahasa Arab iloo'tadi.

"Dan bagi orang'orang yang bersumpah hendak beriauh diri dari isteri'
isteri mereka (hendaklah) menunggu (paling lama) empat bulan-" (pangkal

ayat 226).
Kadang kalanya terjadi suasana muram dalam rumahtangga. Si laki-laki

marah, lantaran marahnya itu dia hendak melakukan suatu sikap kepada

isterinya itu. Sikap itu ada yang terlarang, ada yang diboleh-bolehkan tetapi
dibenci, tetapi ada pula yang diatur. Yang terlarang ialah dhirar, yaitu tidak
pulang-pulang saja kepada isteri, tidak memberi nafkah tetapi tidak pula

diceraikan. Hanya hendak menunjukkan kekuasaan saja. Yang dibolehkan
tetapi dibenci, yaitu segera melafazkan talak, bercerai. Tentang bercerai atau

talak ada peraturannya kelak. Yang ketiga ialah marah yang teratur, yang
gunanya sekedar memberi nasihat saja; yakni iloo'. Yaitu bersumpah, Demi
Alhh, tidak akan pulang-pulang. Diatur di ayat ini iloo'hanya boleh paling lama

empat bulan. "Maka iiko mereka kembali (sesudah itu)" - yaitu sesudah

empat bulan - "make sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun,lagi
Penyayong." (ujung ayat 226\.

Terlebih dahulu setelah selesai empat bulan hendaklah dibayarkannya
kaffarah sumpah mengucil empat bulan itu. Dan boleh juga, kalau marahnya

sudah reda dia pulang kembali sebelum empat bulan, sebab empat bulan adalah
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paling lama. Bila dia hendak pulang itu wajiblah dia membayar kaffarah. Nama-
nama kebesaran Tuhan yang menjadi kunci-kunci ayat, sebagai Pengampun,
kepada si suami seakan-akan dianjurkan meniru sifat Tuhan itu. Mengapa lama-
lama mengucil; sedang Tuhan lagi pengampun, teladanlah itu dan ampunilah
isteri kamu, hapuskanlah marah dari hatimu. Dengan sifat Tuhan Penyayang,
diperingatkan bahwa seyogianyalah si suami memperdalam rasa rahim, cinta
sayang terhadap isteri. Dengan berpisah empat bulan, kedua belah pihak tentu
telah rindu merindui. Apatah lagi masa empat bulan dipisahkan atau terpisah
dari suami, adalah masa yang tersedih bagi seorang perempuan. Kedua pihak
dalam masa empat bulan sudah dapat menyelidiki kesalahan masing-masing
dan kalau berjumpa kembali, kasih-sayang akan lebih mesra.

"Dan jika mereka berazam hendak mentalak, moko sesun gguhnya Allah
adalah Mqha Mendengor lagi Mengetahui." (ayat 227).

Oleh karena hal ini adalah kemerdekaan peribadi seseorang, maka Allah
tidak akan melarang dia mentalak isterinya sesudah dia mengucil selama empat
bulan itu. Tetapi Allah Maha Mendengar; Allah dengar walaupun suara hatinya,
dan Allah lebih mengetahui apa yang terkandung dalam fikirannya ketika dia
berazam hendak mentalak. Talak yang telah difikirkan sejak lama, bukanlah
talak orang marah. Talak demikian jatuh kalau dijatuhkan. Tetapi apa sebab
engkau talak dia? Hanya karena sebab yang dicari-cari saja? Atau memang
karena engkau telah pertimbangkan bahwa pergaulan engkau dengan dia tidak
bisa dilangsungkan lagi? Sebab selisih sudah sangat mendalam? Ibarat patah,
ialah patah tebu, tak dapat dipertemukan lagi? Oleh karena Allah mendengar
dan mengetahui, maka berfikirlah dengan baik-baik apabila hari empat bulan
telah hampir habis. Di sini timbul masalah khilafiyah di antara ulama Fiqh. Kata
setangah mereka itu, apabila empat bulan telah habis, dengan sendirinya talak
telah terjadi. Sehingga pintu buat dhirar atau menganiaya perempuan tidak
terbuka; yang dinamakan menggontung tidak bertali. Menurut faham ini bila
perempuan itu datang kepada hakim nikah bahwa pada hariinisudah cukup
empat bulan suaminya tidak pulang-pulang, berhaklah dia menyatakan bahwa
mulai hari itu dia tidak bersuami lagi. Dan hakim hanya tinggalmensahkan saja,
asal cukup bukti memang telah habis empat bulan. Kata setengahnya lagi,
jatuhnya talak dengan resmi ialah setelah dinyatakan oleh hakim.

Coba perhatikan susunan ayat. Di ujung ayat 226 diterangkan, bahwa
kalau dia hendak kembali sehabis empat bulan, maka Allah Pengampun dan
Penyayang. Di ayat 227, kalau dia hendak berazam talak, maka Allah Men-
dengar dan Mengetahui. Tandanya jalan yang kedua ini kurang baik, meskipun
boleh. Tentu saja! Sebab damai lebih baik daripada silang sengketa.

Pendeknya kalau sudah habis empat bulan, perkara tidak di tangan mereka
berdua lagi. Dan perempuan itu telah lepas dari ikatan si suami yang mengucil
itu, dan tangan hakim sudah mesti turut campur. Hakim berhak memanggil
seorang yang mengiloo' isterinya kalau hari empat bulan sudah habis. Mau
berkesurutan atau talak? Kalau dia tidak hendak kembali, tetapi tidak melafaz-
kan talak, maka hakim tidak boleh membiarkan terjadipenganiayaan. Hakim
memutuskan talak.

Kesimpulannya ialah bahwa jika seorang laki-laki bersumpah tidak akan
memulang-mulangi isterinya, sahlah sumpah itu. Bersumpah demikian hanya
berlaku untuk paling lama empat bulan.
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Lantaran itu kalau orang bersumpah akan mengucil dari isterinya itu buat
satu bulan atau enam minggu atau sebarang bilangan bulan dan hari, boleh.
Tetapi tidak melebihi dari empat bulan. Maka kalau dia pulang kembali sebelum
habis hari pengucilan yang ditentukannya itu misalnya bersumpah mengucil
satu bulan, rupanya belum satu bulan telah ingin pulang, maka wajiblah ia
membayar kaffarah sumpah.

Kalau sudah cukup waktu empat bulan, berhaklah hakim campurtangan
menanyainya, akan kembalikah kepada isterinya atau akan cerai?

Kalau dia pulang kembali, selesailah perkara. Dia diampuni, artinya tidak
usah membayar kaffarah. Tetapi kalau dia tidak mau menceraikan maka hakim
berhak menerangkan kepadanya, bahwa saat itu dia telah bercerai. Sebab
dalam Islam terlarang keras menggantung tidak bertali terhadap isteri. Kalau
sengajanya hendak menasihati, maka empat bulan sudah cukup.

Talak
"Dan perempuan-perempuan yang ditalok itu hendakloh menohan diri

mereka tiga kali bersih." (pangkal ayat 228) . Inilah yang dinamai lddah Talak;
yaitu figo quru'. Tiga edaran haidh dan bersih. Menahan diriartinya belum boleh
bersuami, lamanya tiga quru', tiga kali suci dan haidh. Sengaja kita tidak
membawa khilaf ulama dalam hal ini, dan kita langsung saja menjelaskan bahwa
penahanan diri selama tiga quru' itu untuk menjelaskan bersihnya perempuan
itu daripada kandungan anak dari suami yang mentalaknya itu. Sebab itu
Rasulullah membimbing juga kesopanan mentalak isteri, yaitu jangan ditalak dia
seketika dalam haidh. Saiyidina Abdullah bin Umar sampai dicela oleh Ra.
sulullah s.a.w. karena dia mentalak isteri dalam haidh. Sebab kalau ditalak
dalam haidh terlalu lama dia menunggu lddah. Yaitu masa haidh dia ditalak, suci
pertama, haidh kedua, suci kedua, haidh ketiga dan suci ketiga. Tetapikalau
sehabis haidh itu baru ditalak, dan tidak disetubuhi lebih dahulu, dia hanya
menunggu dua kali haidh lagi, disuci ketiga dia telah boleh kawin pula.

"Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang dijadikan
Alloh di dalam peranakan-peranakan mereka." Artinya, kalau dia mengan-
dung wajiblah bagi dia memberitahukan hal itu, sehingga nyata bahwa ayah
anak yang dalam kandungan itu ialah suami yang menyatakannya itu, 'jiko
memang mereko be riman k epada Allah don hari y ang okh ir. " l ni diperingatkan
benar supaya jangan dibangkitkan dalam Islam kecurangan zaman jahiliyah,
yaitu perempuan sengaja menyembunyikan kandungannya, lalu langsung ber-
suami, dan anaknya dengan submi yangmenceraikannya itu dipandangsebagai
anak dari suaminya yang baru. Maka kacaulah keturunan, orang mengasuh
anak yang bukan anaknya. Dan ditambah lagi keterangannya oleh setengah
ulama, termasuk juga kecurangan menyembunyikan haidh yang keluar dari
rahimnya, supaya lama iddahnya, supaya nafkah bekas suaminya masih lama
diterimanya. Ini adalah perbuatan orang'yang tidak beriman. Kalau ternyata dia
hamil maka yang mendapat hak pertama sekali atasnya ialah bekas suaminya
itu: "Sedong suomi mereka lebih berhak mengembalikan mereka kepada
keadaon yang demikian, jika semuanya ingin hendak mencari domai." Di-
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tekankan dengan kata ingin mencari damai, oleh karena memang banyak orang
yang keras mempertahankan diri menjadi lunak kembali setelah mengetahui
bahwa dia akan menunggu kedatangan anak. Mungkin dia menyesal bercerai,
mengingat bahwa bekas isterinya itu sedang mengandung anaknya. Dengan
kata yang demikianpun dengan halus ditarik tangan orang lain, tangan keluarga
ataupun hakim nikah buat berusaha mendamaikan orang ini, supaya hidup
rukun kembali. Sama-sama menunggu anak yang tercinta. Bukankah tadi
dikatakan bahwa isteri itu adalah sawah ladang kamu? Tempat kamu me-
nanamkan benih kamu? Sekarang benih itu akan tumbuh, bukankah lebih baik
berdamai, surut sebagai sediakala?

Dan perhatikanlah di sini mulai bertemu perkataan:

Vbt\3fitt,
"Jika mereka ingin mencari damai."

Disinisudah bertemu orang lain, bukan kedua suami-isterisaja lagi. Maka
dibukakanlah pintu bagi yang lain, yaitu keluarga-keluarga kedua belah pihak
supaya berusaha agar mereka keduanya itu berdamai. Bujuklah mana yang
keras di antara mereka supaya lunak hatinya, supaya damai kembali. Ingatlah
anak yang dalam kandungan itu. Sebelum dia lahir hendaknya ayahnya sudah
pulang kembali. Jangan sampai setelah dia melihat dunia tidak melihat wajah
ayahnya. "Jika mereka ingin mencari damei .....", perkataan itu meninqgalkan
kesan yang dalam pada hati keluarga-keluarga, yang artinya ialah: "Hai kaum
keluarga! Damaikanlah mereka. Kasihan anak dalam kandungan."

"Dan bagi mereka (perempuan) adalah (hak) seumpama (kewajiban)
yang atas mereka jua dengan patut. " lnilah yang amat penting di dalam ayat ini
mengenai orang perempuan. Merekapun mempunyai hak di sampingmemikul
kewajiban, sebagaijuga orang laki-laki ada hak dan ada kewajiban. Bukanlah
oiang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti khidmat
kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tetapi dia juga
mempunyai hak buat dihargai; berhak atas hak-miliknya sebagaimana berhak-
nya atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan didalam rumah-
tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi ditilik,
apakah di sini si suamijuga ada kelalaian memenuhi kewajibannya?

Semasa penulis masih kecildi kampung, kerapkali terjadi perselisihan di
antara suami-isteri, orang datang kepada ayah penulis mengadukan hal dan
mencari penyelesaian. Penulis masih teringat bahwa pada waktu itu kesalahan
banyak ditimpakan orang kepada pihak yang perempuan saja. Dialah yang
selalu disalahkan dan selalu disuruh menanggung resiko. Dia yang selalu mesti
minta maaf. Mamak-mamak dan sanak saudara yang lakilaki semuanya me-
nyalahkan dia. Dia hanya pandaimenangis. Kalau dia diceraikan oleh suaminya,
meskipun yang salah suami itu, kalau si suami dijemput diminta supaya surut
(rujuk) dan pulang ke rumah, perempuanlah yang disuruh meminta maaf.
Sehingga sudah menjadi perasaan yang umum bahwasanya sudah besitulah
mestinya kalau jadi perempuan.
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Dia diwajibkan hormat dan khidmat kepada suaminya, tetapi dia tidak
boleh menuntut supaya suaminya menjaga perasaannya pula.

Maka di dalam ayat ini teranglah berbeda kehendak al-Quran dengan ke-
hendak manusia dalam pergaulan hidup, padahalmereka mengaku beragama.

Terutama di datam rumahtangga. Nyata pada pemSahagian tugas. Kedua
suami-isteri sama-sama mempunyai kewajiban. Tetapi pekerjaan niscaya di-
bagi. Kalau si suami menghadapi tanggungjawab rumah, si isteripun tentu ber-
kewajiban menjaga bahagian dalam. Si suami inencari nafkah, si isterimemper-
gunakan nafkah itu sebaik-baiknya, dan bertanggungjawab dalam hal itu.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatTaklif dariAllah dalam hal
iman dan dalam hal amal shalih, ibadat dan mu'amalat, persembahan kepada
Tuhan dan pergaulan hidup. Di zaman Nabi, orang perempuan dibai'at
sebagaimana lakilakipun dibai'at. Orang perempuan dibawa pergi berperang
sebagaimana orang lakilakipun dibawa berjihad. Sekadarkan pekerjaan saja
yang dibagi-bagi. Misalnya perempuan menyediakan makanan dan menolong
mana yang luka-luka dan laki-laki tampil ke muka buat berkelahi. Kepada laki-
laki di waktu shalat hari raya Rasulullah mengadakan khutbah, dan setelah
selesai khutbah di hadapan laki-laki itu Rasulullah pergi ke bahagian saf
belakang memberi khutbah pula buat orang perempuan. Bahkan seketika
mereka meminta supaya diadakan pengajian tersendiri untuk mereka. Rasul
telah mengabulkan permintaan itu. Berkali-kali disebut al-Mu'minat disamping
menyebut al-Mu'minin. Atau ol-Muslimat di samping al-Muslimin. Bahkan cara
Rasulullah melayani mereka, adalah dengan cara menimbulkan harga diri bagi
kaum perempuan itu. Pada waktu telah selesai beliau mengerjakan haji dan
akan kembali ke Madinah, di tengah jalan seorang perempuan mengulurkan
anaknya yang masih kecil dari dalam sukduf untanya, lalu bertanya kepada
beliau: "Apa.kah anak ini sah juga hajinya, ya Rasulullah?" Langsung beliau
jawab: "Sah, dan kau sendiripun dapat pahala (karena membawanya)."

Begitulah kehidupan perempuan di dalam Islam, yang dituliskan dengan
nyata dalam ayat ini. Maka jika sekiranya orang laki-laki berhak mendapat
pendidikan yang baik, perempuan berhak pula. Demikian banyaknya urusan
yang harus dihadapi bagaimanakah akan jadinya kalau dia dibiarkan tinggal
jahil?

Ibnu Abbas sahabat Rasulullah yang utama itu pernah berkata: "Saya
selalu berhias diri untuk isteriku, sebagaimana dia telah berhias diriuntukku."

Di dunia zaman sekarang kaum perempuan berjuang meminta hak yang
sama dengan laki-laki. Di Eropa dan Amerika sendiri yang disebut negeri yang
telah beradab dan maju, perjuangan kaum perempuan meminta persamaan hak
belumlah cukup 100 tahun usianya. Masih ada sekarang dinegeribarat itu yang
perempuan belum mencapai haknya itu. Maka kalau dalam dunia Islam timbul
pula gerakan meminta hak, bukan. karena hak tidak diberikan oleh Agama
Islam, melainkan karena hak itu ditahan-tahan oleh laki-laki yang selalu ingin
berkuasa. Agama Islam tidaklah sampai memerintah kepada perempuan saja
supaya tunduk kepada suami sebagai tunduk kepada Tuhan, sebagai yang
selalu dinasihatkan oleh Paulus dalam surat-surat kirimannya tersebut dalam
"Kitab Kristen Perjanjian furu". Itu sebabnya maka perempuan berhak me-
minta talak dan berhak membayar khulu', untuk membayar cerai kepada
suaminya.
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Perhatikan sekali lagi, bahwa perempuan yang menjadi isteripun mem-
punyai hak sebagai juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut Bil
Ma'ruf. Kita artikan dengan patut. Yaitu hak-hak yang berpatutan menurut
hukum masyarakat. Yang diterima dan dipujidan diakuioleh orang banyak. Hal
yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf (adat) pada satu-satu
negeri. Sehingga hak itu tidak membeku. Dan menurut juga kepada perobahan
zaman. Misalnya menurut yangma'ruf 100 tahun yang lalu di negeri kita ini, asal
nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudahlah
ma' rul. Tetapi di zaman sekarang perempuan itupun menghendaki pendidikan
yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perem-
puan, asal tidak melanggar dasar agama. Itupun ma'ruf, atau patut.

Dan ma'ruf atau kepatutan itu harus dipandang dari kedua belah pihak.
Misalnya hak perempuan dicukupkan alat dapurnya, kalau boleh memasak
dengan gas atau dengan listrik, karena sudah begitu yang lazim sekarang.
Itukan patut? Memang patut kalau si suami mampu menyediakan. Tetapi tidak
patut atau tidak ma'ruf kalau si suami miskin, lalu disuruh menyediakan barang
yang tidak dapat dipikulnya. Dalam ayat-ayat yang lain kelak akan sampaijuga
peraturan membicarakan dari hal kesanggupan itu.

"Dan laki-laki mempunyai derojat atas mereka. " Itu adalah suatu hal yang
wajar di dalam rumahtangga yang hendak teguh berdiri.

Meskipun keduanya, laki dan isteri sama berhak dan sama berkewajiban,
namun di dalam rumahtangga, sebagai dasar pertama dalam masyarakat yang
besar, yang kepalanya hanya satu, yaitu suami. Sama juga dengan kapal besar
tengah berlayar. Juru bantu atau masinis bertanggungiawab penuh dalam
putaran mesin-mesin kapal, tetapi tanggungjawab terakhir adalah kepada satu
orang jua, yaitu nakhoda kapal. Satu kapaldengan dua nakhoda tidak mungkin.
Dan segala otak yang sihat harus mengakui bahwa tanggungjawab terakhir
dalam rumahtangga pastilah suami. Karena dia yang lebih mengetahui rahasia
kekuatan dan kelemahan, bahaya dari luar dan rintangan yang akan diatasi.
Suami-isteri yang cerdik akan bermusyawarat dalam hal yang penting-penting
di dalam rumahtangga. Tentang perbelanjaan, penambahan dan pengurangan
anggaran, akan menerima menantu dan sebagainya, namun keputusan terakhir
tetap pada suami. Di situlah laki-lakimempunyaiderajat lebih tinggi. Berfikir di
luar ini adalah fikiran yang tidak teratur. "Dan Allah adalah Maha Gagah lagi
Bijaksono." (ujung ayat 228).

Allah Gagah untuk menghukum seorang suami yang memakai haknya
yang berlebih itu dengan sewenang-wenang. Allah akan menghukum orang
yang memandang bahwa teman hidupnya itu, perempuan, yang telah diserah-
kan Allah padanya sebagai amanat adalah hanya untuk melepaskan nafsunya
saja; bila senang kawini, tidak senang dilempar. Dan Allah Maha Gagah pula
buat menghukum perempuan yang menuntut lebih daripada hak dan kewaji-
bannya. Yang lupa bahwasanya betapapun jua, namun tenaga perempuan
tidaklah serupa dengan tenaga laki lakidi dalam menempuh gelombang hidup.
Dan Allah Maha Bijaksana untuk menurunkan kebahagiaan kepada rumah-
tangga yang masing-masing anggotanya menjunjung tinggi kewajiban dan me-
makai hak masing-masing dengan sebaik baiknya.

'Talak itu hanyo dua koli, sesudoh itu peganglah dengan sepatutnya, atau
lepaskan dengan cara yang baik." (pangkal ayat 229).



Surot Al-Baqarah (Ayot 229) 539

Talak artinya ialah lepos. Atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai
dan berpisah. Talak berarti lepas dari ikatan. Sebab waktu nikah diadakan
ogod. Aqad itu berarti ikatan, yaitu ibb-gobul di antara walidengan mempelai
laki-laki. Sebab itu ada baiknya berpegang tangan di antara si wali dengan si
mempelai ketika aqad itu, guna melambangkan janji telah diikat. Dengan talak
berarti ikatan itu telah ditanggalkan atau dilepaskan. Rumahtangga yang didiri-
kan oleh dua orang suami-isteri selama ini dengan rukun dan damai karena
suatu hal terpaksa ditanggalkan ikatannya. Yang seperti itu sebaiknya hanya
kejadian dua kali. Dengan ayat ini sudah tegas bahwasanya yang dimaksud ialah
si laki-laki mengucapkanlafaz talaknya satu kali, maka terjadilah ceraisatu kali
pula. Kemudian karena kedua belah pihak sama-sama menyesal, merekapun
berkesurutan kembali. Si isteri bergaul lagi dengan suaminya. Inidinamairujuk,
kalau iddah belum lepas. Kemudian entah apa sebabnya merekapun bercerai
pula. Cerai yang kedua kali. Maka di dalam ayat ini Tuhan memberinasihat,
sebaiknya sehingga dua kali itu sajalah bercerai. Sebab orang-orang yang ada
pertimbangan akan mengerti bahwa perceraian yang pertama mungkin karena
belum difikirkan matang. Biasanya kalau terjadi selisih, yang nampak hanya
kesalahan saja. Tetapikalau sudah berceraiteringatlah kembali kebaikan yang
ada di kedua belah pihak. Sebaiknya rujuklah di dalam iddah, supaya selesai
perkara dan damai timbul kembali. Perceraian beberapa lama ini akan mening-
galkan kesan mendalam pada jiwa masing-masing. Maka kalau terjadi perce-
raian yang sekali lagi, yaitu cerai yang kedua, berfikirlah keduanya lebih
mendalam. Pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah hendaklah menjadi
pengajaran. Atau berkembalian dengan baik, secara patut dan tidak akan
bercerai-cerai lagi. Atau habislah sehingga itu, lepaskan dengan sebaik-baiknya.
Dua kali bercerai sudahlah menjadi pengalaman bagi kedua belah pihak.
Barangkali memang ada pendirian-pendirian masing-masing yang tidak bisa
dipertemukan selama-lamanya. Elakkanlah supaya jangan sampai terjadi pula
cerai yang ketiga, karena tidak akan dapat dipertemukan lagi. Si perempuan
sudah patut menerima suami lain, barangkali dengan dia bisa cocok pergaulan.
Si suamipun bisa memilih isteri lain, yang lebih sesuai perangai.

Dengan kalimat "Talak itu hanyo dua kali" sudah terang bahwa yang
dimaksud ialah berpisah sampaidua kali, bukan mengucapkanlafaz talak dalam
satu majlis dua kali, apatah lagi tiga kali. Sebab melafazkan talak dua kaliatau
tiga kali dalam satu majlis hanya akan menghasilkan pisah satu kali, bukan dua
atau tiga kali. Dan lagiperbuatan demikian sangat dimurkaiRasulullah, sebab
merobah-robah peraturan yang telah ditentukannya. Di zaman Rasulullah dan
Saiyidina Abu Bakar, melafazkan talak dua atau tiga kali dalam satu majlis,
hanya dihukumkan satu yang jatuh. Baru di zaman Umar dipandang jatuh dua
dan jatuh tiga, karena kata beliau orang sudah terlalu banyak mempermain-
mainkan talak. Adalah ini sebagai hukuman dari beliau. Tetapi ijtihad Saiyidina
Umar ini bukanlah suatu halyang mestidiikut saja, sebab didalam 100 macam
ijtihad Umar, tentu ada juga satu-satu kali yang kurang tepat. Kalau oleh karena
Umar memutuskan talak dua atau tiga di satu majlis dipandang jatuh dua dan
jatuh tiga itu yang lebih benar, niscaya Sunnah Rasul dan Khalifah beliau yang
pertama tidak diakui kebenarannya.

Dan di dalam kenyataan, kerapkali memang orang menjatuhkan talak dua
atau talak tiga sekaligus itu adalah karena sedang sangat marah. Malahan ada
orang yang karena marahnya menjatuhkan talak: "Aku talak engkau serumpun
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bambu!" Maka ulama-ulama Fiqh pun berat kepada pertimbangan bahwasanya
talak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh.

Kemudian, karena setengah hakim memutuskan menurut keputusan
Umar, talak tiga di satu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya
timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akalbusuk, yaitu
menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih dahu-
lu, bahwa sehabis dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikan-
nya. Maka dicarilah orang-orang bodoh yang kurang-kurang akalnya, diupah
kawin oleh si janda, dan selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan
upahnya diterima. Ini yang dinamai dalam Hadis "Toisul Musta'ar," kambing
(bandot) pinjaman. Nabi s.a.w. telah bersabda;

tgtut)'133V[GtLti
"Dikuiuk Allah orang yang iadi penghalal itu dengan orang yang dihalal'

kan untuknya." (Hadis Shahih)

Pada Hadis ini suomi sewaan untuk sekali bersetubuh itu bukan disebut
suami, melainkan seorang yang dipandang sebagai alat untuk menghalalkan
bagi suami pertama tadi untuk rujuk kembali kepada isterinya yang sudah
ditalak tiga kali. Dengan perbuatan yang jijik dan cemar ini, orang mencari dalih
untuk melepaskan dirinya daripada kesulitan yang dibuatnya sendiri. Dia
langgar ketentuan dan hikmat Ilahi yang berkenaan dengan pembangunan
rumahtangga, lalu untuk itu mereka menempuh jalan yang dikutuk oleh Allah.

Yang amat lucu lagi ialahlaki-laki penghalal itu di beberapa negeri Melayu
disebut CinaButa. Apakah agaknya di zaman dahulu ada seorang "Cina" buta
masuk Islam, yang disebut juga muallaf, lalu tinggal menumpang di rumah
"Tuan Kadhi", dan boleh disewa oleh orang-orang yang merasa menyesal
mentalak tiga isterinya. Oleh karena dia buta, tidaklah dilihatnya kecantikan
perempuan yang disetubuhinya, dan setelah bersetubuh satu kali lalu dicerai-
kannya.

Samasekali ini tidak ada dalam peraturan Islam, hanyalah perbuatan laknat
yang dikerjakan orang setelah cara berfikir Islam dikusutkan oleh kebekuan
faham.

Sebab itu maka ayat ini memberi tuntunan, kalau terpaksa bercerai,
cukuplah hingga dua kali. Malahan setelah ceraiyang pertama, akan rujuk yang
kedua sudahlah patut berfikir. Dan setelah bergaul kembali, fikir-fikirkan benar
terlebih dahulu baru bercerai. Ceraiyang kedua hendaknya sehabis-habis fikir.
Atau rujuk dan jangan bercerai-cerai lagi, atau kalau terpaksa bercerai juga
yang kedua, habislah hingga itu. Dan kalau bercampur kembalijanganlah juga

yang kedua, habislah hingga itu. Dan kalau bercampur kembali janganlah

bercerai lagi, tahanlah hangat dingin.
"Dan tidakloh halal bogi kamu bahuua kamu ambil dari sesuatu yang telah

kamu berikan kepada mereka."lnijuga berisi pendidikan budi yang mendalam.
Alangkah rendahnya budi orang yang seketika hati sedang lekat, isteridibelikan
.ini dibelikan itu, tetapisetelah ceraidiminta kembali, atau diambil kembali. Yang
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sudah diberikan sudahlah menjadi kepunyaannya, janganlah dirisaukan hu-
bungan hati karena mencintai benda: "Kecuali jika keduanya tokut bahwo
keduanya tidak akon mendirikan bofos-bofos peraturan Allah." Inilah per-
ceraian yang terjadi karena keduanya sudah sama insaf bahwa pergaulan
mereka tidak akan bisa diteruskan lagi. Si perempuan merasa lebih baik
bercerai saja, si laki-laki mau asal diganti kerugiannya. Dalam saat sepertiini
tangan ketiga sudah boleh campur memasuki untuk mencari penyelesaian.
Sebab itu di sambungan ayat disebut: "Maka jika komu tokut merekaberduo
tidak akan mendirikan praturan-peraturan Allah, maka tidaklah mengapa
atas keduanyo tentang apa yang ditebuskon si isferi dengan dia. " Di sini sudah
disebut kamu, tidak khusus jadi urusan (mereka)berdua lagi. Kamu disinipada
tingkat pertama ialah keluarga, dan tingkat terakhir ialah hakim. Setelah
diselidiki memang terdapat sebab-sebab yang menunjukkan bahwa persuami-
isterian orang tidak dapat dilanjutkan lagi, sebab si isteri tidak dapat mem-
pertanggungjawabkan lagi bahwa pergaulan iniakan selamat kalau diteruskan,
dan si suami mau menceraikan asal kerugiannya diganti. Inilah yang dinamai
khulu', atau 'iu.rodh dan dinamai juga tebus talak. Maka perempuan itu boleh
menyerahkan barang-barang haknya, meskipun hak itu adalah pembelian
suaminya untuk dia. Sejak lekat ke badannya memang dialah yang empunya
barang-barang itu. Dalam hal inijelas sekali tentang adanya hak si perempuan,
sebagai yang disebut pada ayat yang terdahulu tadi.

Jadi dapatlah disimpulkan demikian: Laki-laki menceraikan isteri, pantang-
lah mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan. Perbuatan itu
adalah hina. Bahkan pada ayat yang akan kita baca nanti, bukan mengambil
barang yang diberikan yang disuruh, tetapimemberi isteriyang diceraikan itu
uang pengobat jerih, yang dalam bahasa Jawa di sebut "pesangon".Tetapi
kalau keinginan bercerai dari si perempuan dengan disaksikan keluarga atau
wali, bolehlah si perempuan membayar kepada si laki-laki itu supaya talak
dijatuhkannya.

" Demikianlah peraturon- pe rat uron Allah, maka janganlah komu langgar
akan dia. Dan barangsiapo yang melanggar peraturan-peraturon Allah, itulah
orang-orang yang zalim." (ujung ayat 229).

Laki-laki mengambil kembali barang yang diberikan, adalah melanggar
peraturan Allah. Perempuan minta cerai dengan tidak ada alasan, adalah
melanggar peraturan Allah. Kalau dia meminta cerai karena memandang bahwa
peraturan Allah tidak akan berjalan dalam rumahtangga itu misalnya silaki-laki
tidak tahu kewajiban, baik kewajiban rumahtangga atau kewajiban kepada
Allah disia-siakannya, perempuan baru boleh berfikir buat bercerai, tetapi
tangan keluarga dan yang tertinggi tangan hakim sudah mesti turut campur.
Campurtangan itu ialah buat menentukan ganti kerugian atau khulu' itu berapa
patutnya. Dari sinilah maka timbul ijtihad ulama tentang boleh diperbuat
perjanjian sebagai Ta'lik Talak seketika perkawinan akan dilangsungkan.
Kedua pihak boleh mengemukakan syarat-syarat, di antaranya khulu' tadi.
Segala perjanjian yang tidak mengharamkan yang halalatau menghalalkan yang
haram, boleh dilakukan.
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"Maka jika dia talak (logi) akan dia. mako tidaklah halal baginyo sesudoh
itu, sehinggo dia (Wrempuan) kowin dengan suomi yang lain. " (pangkal ayat
230). Yang dimaksud di sini ialah orang telah bercerai dua kali tadi, yang telah
diberinasihat oleh ayat di atas supaya dicukupkanlah bercerai sampai dua kali.
Rupanya terpaksa juga mereka bercerai. cerai yang ketiga. Kalau sudah terjadi
cerai yang ketiga, si suamitidak boleh surut lagi. Selepas iddah perempuan itu,
dia sudah boleh kawin dengan laki-lakiyang lain pula. Riwayat lakiyang pertama
sudah habis hingga itu. "Maka jika ditalaknya (pula)," - oleh suami yang ke-
dua itu - "maka tidakloh mengapa bagi mereka berdua jika mereko berkem-
bolian. (Yaitu) jiko keras songko mereko berdua bohwo mereko berdto akan
dapot menegakkan peraturan-peraluron Alloh. "Setengah ahli tafsir mengata.
kan bahwa bercerai dan berkembalian itu ialah jika terjadi perceraian dengan
suami yang kedua itu, dengan suamikedua itupun boleh berkembalian kembali.
sebagaimana peraturan dengan suami pertama yang telah bercerai tiga kali itu.
Artinya, suami kedua mempunyai hak hak pula sebagai hak suami pertama
tadi, boleh bercerai sampai dua kali. atau tiga kali, sehingga perempuan itu
bersuami lain pula. Setengah penafsir mengatakan bahwa kalau si perempuan
bercerai lagi dengan suami yang kedua itu, suami yang pertama yang telah
pernah talak tiga kali, boleh pula mengawininya. Memang keduanya itu bisa
terjadi. Bahkan bisa juga terjadi, setelah bercerai dengan suami kedua satu kali.
dan dia tidak rujuk sebelum habis iddah. datang lagi lakilaki ketiga dan
perempuan itu kawin pula dengannya.

"Dan begitulah peroturan-peratltron Altah, dinyalokonNyo dia. unrtk
koum yang (suko) mengetahui." (ujung ayat 230).

Perkawinan adalah tugas suci manusia. Dua jrwa, seorang laki laki dan
seorang perempuan. digabungkan dan diserumahkan. Moga-moga mereka
menurunkan putera dan cucu'cucu yang baik dan shalih. Tetapi tiap tiap
manusia, baik laki laki atau perempuan mempunyai pula segi-segi yang lemah
dalam keperibadiannya. Kalau budi sama-sama matang, tenggang'meneng-
gang, memberi dan menerima, selamatlah rumahtangga itu dan itulah yang
dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit. masing-ma.
sing tidak mau atau tidak dapat mengalah. Kalau peraturan talak tidak ada.
akan bertambah kacaulah pergaulan mereka menladi neraka seumur hidup,
merusak bagijiwa anak-anak yang dalam asuhan. Sebab itu jika dengan nikah
telah dikunci pergaulan yang erat berdasar cinta dan sakinah. maka alat
pembuka kembalipun ada, yaitu tolok. Kalau akan talak juga, apa boleh buat.
tidaklah dengan menuruti peraturan-peraturan yang telah ditentukan Tuhan.
Dengan ketentuan yang telah dipesankan Nabi dalam sebuah Hadis yang
shahih:

( /! u,s t2\ts1,tr,) 3M\A\JIJ Xat";:
"Perbuatan halal yang amat dibenci oleh Alloh ialah talak."
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(231) Dan apabila kamu merrtalak pe-

rempuan-perempuan itu, lantas
sampai janji mereka (iddah), ma-
ka rujuklah kepada mereka de-
ngan yang patut, atau lepaskan
mereka dengan patut (pula), dan
jangan kamu rujuk kepada me-
reka dengan (maksud) menyu-
sahkan, karena kamu hendak
melanggar (peraturan Allah); dan
barangsiapa yang berbpat demi-
kian, sesungguhnya dia telah
menganiaya dirinya (sendiri).
Dan janganlah kamu ambilayat-
ayat Allah jadi permainan. Dan
ingatlah olehmu nikmat Allah
atas kamu dan apa yang telah Dia
turunkan kepada kamu daripada
kitab dan hikmat, yang telah di-
nasihatkanNya kepada kamu de-
ngan dia. Dan takwalah kepada
Allah, dan ketahuilah bahwasa-
nya Allah atas tiap-tiap sesuatu
adalah mengetahui.
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pai janji mereka (iddah), maka rujuklah kepada mereka dengan yang patut,
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atau lepaskon mereka dengon patut (pula). Dan jangan kamu rujuk kepada
mereko dengan (moksud) menyusahkan, karena kamu hendok melanggar
(peraturan Allah)." (pangkal ayat 231).

Rupanya sejak zaman Jahiliyah sudah ada juga peraturan bahwa pe-
rempuan yang telah diceraikan itu memakai iddah tiga kalisuci(quru'). Maka di
zaman Jahiliyah itu - demikian menurut suatu riwayat dari Ibnu Jarir melalui
riwayat al-Ufiy dari Ibnu Abbas - ada laki-lakiyang demikian rendah budinya,
diceraikannya isterinya, lalu perempuan itu dalam iddah. Dekat dua tiga hari
iddah akan sampai diapun rujuk. Beberapa hari kemudian diceraikannya lagi,
sehingga beriddah pula, dengan maksud semata-mata untuk menganiaya.
Sekarang nikah, talak dan rujuk telah diatur oleh agama. Rujuk pun jangan
dijadikan permainan. Sebab itu kalau iddah perempuan itu telah dekat sampai,
silahlah kamu rujuk kepadanya kembali.

Di ayat ini disebut "sampaijanji mereka", adalah dimaksud telah hampir
sampai, tinggal dua tiga hari, seumpama orang menuju kota dalam perjalanin,
musafir, setelah kelihatan kota itu dari jauh, orang itu berkata: ;'Kita telah
sampai." - Atau lepaskan dengan sepatutnya, yaitu jika tidak rujuk, biarkan
selesai iddahnya supaya dia bersuami lain. Janganlah rujuk dengan maksud
menyusahkan sebagai perbuatan hina dari orang-orang Jahiliyih itu, yang
memandang orang perempuan sebagai makhluk yang biasa dipermain-mainkan
saja, atau disiksa melepaskan sakit hati. "Dan barangsiapa yang berbuat
demikion, sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya (sendiri).,' (ujung ayat
23t).

Dia dengan berbuat demikian adalah menyusahkan dirinya. Sebagai pe-
patah bangsa kita: "Laki-laki semalu, perempuan serasa." penderitaan ying
ditimpakannya kepada isteri yang dianiayanya itu akan dilihat dan diperhaiikan
oleh perempuan yang lain. Akan sukar orang perempuan lain menerimanya
meniadi suami, karena dikenal sebagai penganiaya perempuan. .Dan jangan-
lah kamu ambil ayat-ayat Allah jadi permainon." Sebab perbuatan yang
demikian adalah mempermainkan ayat Allah namanya; dibuka Tuhan pintu
iddah dengan peraturan, tapi kamu permainkan peraturan itu untuk melepas-
kan hawanafsumu yang buruk. Dengan demikian pelanggar yang seperti ini
diberi dua ancaman, pertama ancaman karena dia menganiaya diri sendiri
dengan menimbulkan kebencian masyarakat kepadanya, terutama masyarakat
kaum perempuan, kedua dipandang sebagai orang yang mempermainkan
peraturan Allah, sehingga menjadi kebencian Tuhan. Akhir hidupnya atau hari
tuanya akan melarat dia. Sebab di masa muda mempermainkan pe-
rempuan, di masa tua tidak ada lagi orang yang akan menolong menye-
lenggarakannya.

Ayat ini yang menegaskan bahwa ayat-ayat Allah tidak boreh dijadikan
permainan dan olok-olok. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

3llv &v'cg(,,& L$;'i$Y-il't7v J1L>u
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"Tiga perkara, barangsiapa yong mengucapkannya, berlakulah apayang
diucapkannya itu, baik ucapannya itu sombil bermain'main, ataupun tidak
bermain-main; yaitu talak, nikah dan memerdekakan budak." (Diriwayatkan

oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ubadah bin Shamit).

Menurut riwayat Ibnu Mardawaihi dari Abid Darda'. Beliau ini berkata:
"Ada orang yang mentalak isterinya, lalu dia berkata: Aku mentalak main-main
saja, dan dia merdekakan budaknya, lalu dia katakan pula bahwa dia hanya
berolok-olok saja. Maka datanglah ayat ini, yang berkata jangan kamu ambil
ayat-ayat Allah menjadi permainan dan berkata Rasulullah s.a.w':

"Barangsiapa yang mentqlak atau memerdekakan, lolu diaberkatabah'
wa itu hanya diucapkannya secara main-main, maka perkataannya itu tidak
diterima sedikitpun. Melainkan perkataannya itu berlaku danwaiib dipenuhi."

Dan menurut riwayat lbnu Mardawaihi pula dari Ibnu Abbas, bahwa
seorang laki-laki mentalak isterinya, tetapi secara main-main saja, kemudian
dimungkirinya. Maka turunlah ayat ini melarang mempermainkan ayat'ayat
Allah. Lalu Nabi menetapkan bahwa talaknya itu tetap jatuh.

Dari semuanya itu dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa mentalak isteri
janganlah dijadikan permainan atau senda-gurau. Jagalah hubungan budiyang
mulia di dalam rumahtangga dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi, sebagai
dahulu telah kita salinkan Hadisnya, bahwasanya isteri itu adalah amanat Allah
atas seseorang laki-laki baru halal dia mendekatinya dan berseketiduran de-

ngannya, setelah dibacakan kalimat Allah. Adakah patut amanat Allah yang

begitu berharga, yang diserahkan oleh walinya dengan melalui ijab-qabul, hanya
akan dihabiskan sambil main-main? Dan nyata pulalah bahwa laki-laki yang

mempermain-mainkan talak itu, adalah reorang laki-laki yang tidak berbudi.

"Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu." Nikmat yang jadi

puncak dari segala nikmat ialah dikirimNya kepada kamu Rasul untuk mem'
bimbingmu menjadi manusia yang baik, membimbing peraturan dalam rumah'
tangga dan persuami-isterian kamu, yang dipatrikan atas mowaddah, yaitu
kasih-sayang dan rahmah belas-kasihan. "Dan apa yang teloh ia turunkan
kepoda kamu daripada kitab don hikmat, yang telah dinasihatkan kepado
kamu dengon dig." Demikian besar nikmat itu, ada Rasul, ada Kitab, ada hik-
mat dan ada pengajaran, apa kurangnya lagi. Apa guna kamu menjadi orang
lslam, kalau nafsu serakah kamu sebagai seorang laki-lakikamu gunakan me-

nindas hak perempuan yang lemah, padahal dia adalah teman hidupmu,
belahan darijiwamu.

Padahal Nabi diutus, al-Quran diturunkan dan hikmat dibukakan oleh Nabi
dan pela.iaran disampaikan ialah untuk membentuk budimu, mengeluarkan
kamu daripada sifat-sifat dan perangai buruk dan adat-adat yang kejidi zaman
Jahiliyah. Maka kalau perangaimu terhadap perempuan tidak juga berobah,
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padahal tidak ada yang kurang peraturan dalam al-Quran, apa artinya kamu
menjadiorang Islam?

"Dan takwalah kepada Allah dan ketahuiloh bahwasanyo Allah otos tiap.
tiop sesuofu adalah mengetahui. " (ujung ayat 231).

Bukan saja perintah berpuasa untuk memupuk rasa takwa dalam hatimu,
mengatur pernikahan dan perceraian dan rujukpun untuk takwa. payahlah
membangunkan takwa pada orang yang memandang enteng kepada ["re.n-
puan. Sampai kepada zaman kita sekarang inipun demikian halnya: yah, apatah
laqisetelah jauh dari zaman Nabi. setelah peraturan-peraturan yang indah dari
al-Quran itu dengan rnaksud yang baik telah ditambahi oleh ul-ama-ulama
dengan ijtihad mereka, tetapi diterima dengan salah oleh ummat, karena
jauhnya mereka dari takwa. sampai pernah kejadian ada orang perempuan
yang sengaja murtad, pergi ke masjid sehabis Jum'at seketika orang akan
pulang dariJum'at, memaklumkan kepada orang banyak, bahwa dia mulaihari
itu keluar dari Islam, tidak percaya lagi kepada Allah dan Rasul, bohong hari
akhirat itu, dengan maksud supaya masyarakat memandangnya telah kafir,
sehingga dengan demikian tanggal dengan sendirinya nikahnya dengan suami-
nya yang menganiaya.

Malahan kekacauan fikiran yang tidak lagi berpedoman kepada ar-euran
itu yang menyebabkan kaum laki-laki berlaku zalim kepada perempuan, me-
nyebabkan propagandis agama lain jika datang ke negeri yang masih belum
memeluk salah satu agama, seumpama di tanah Karo (Sumatera Timur) dan di
Mentawai (sumatera Barat) merayu kaum perempuan masuk agama mereka,
dan jangan masuk Islam, sebab dalam agama mereka hak perempuan terjamin,
sedang dalam Islam tidak!

Di dalam majalah Gema Islom no. 24 (1963\ penulis "Tafsir" inimembantah
tuduhan kepada Islam yang dikemukakan oleh seorang Zending Kristen
Belanda, yaitu Dr. J. Verkuyl, mengatakan dalam Fiqh Islam tidak ada jaminan
kepada hak perempuan, orang dapat menjatuhkan talak sesuka hati.

Di sini kita salinkan jawab kita berkenaan dengan ucapan Dr. J. Verkuyl
tersebut:

Prof. Dr. J. Verkuyl seorang sarjana beragama Kristen, dan disamping itu
beliaupun seorang Zending Kristen yang bekerja giat menebarkan agamanya di
lndonesia, dalam rangka yang telah diatur bertahun-tahun untuk mengkristen-
kan Indonesia ini. oleh sebab itu niscaya keahliannya sebagai sarjana di-
pergunakannya juga buat propaganda dalam kedudukannya sebagai Zending.
Kadang-kadang ditonjolkannya suatu soal propaganda agama, terutama men-
cari kelemahan Islam, tetapitidak ilmiah sifatnya. Oleh karena beliau seorang
Professor dan Doktor, orang yang dangkal ilmunya dapat menyangka saji
bahwa yang ditulisnya itu adalah ilmiah. Membawa keseluruhan enam fasar
tentang hubungan talak dengan hukum Fiqh yang beliau kemukakan itu, orang
yang tidak mengetahui hakikat hukum dalam Islam, dapat menyangka bahwa
Fiqh lslam adalah sumber hukum Islam. Padahal Fiqh bukan sumber hukum
dalam Islam, melainkan hasil penganalisaan hukum daripada Fuqoho (ahli
Fiqh). Fiqh, artinya foham. Atau lebih tegas lagi hasrl pemikiran. Dan hasil
pemikiran ilu ijtihad namanya. Yang mungkin benar dan mungkin salah.
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Adapun sumber hukum resmi, yang diakui oleh sekalian mazhab dalam Islam
ialah al-Quran dan as-Sunnah (Hadis). Dan dimasukkan oleh setengahnya lagi
ljma'dan Qryos.

Ahli-ahli Fiqh sendiri selalu mengatakan bahwa ijtihad itu tidaklah yakin
kebenarannya, melainkan zhanni, artinya boleh ditinjau kembali. "Kalau sesuai
dengan sumber aslinya (al-Quran dan Hadis) boleh dipakai terus, dan kalau
tidak haruslah segera ditinggalkan atau dibuang ". Demikian pesan daripelo'
por-pelopor Mujtahid yang terdahulu sebagailmam Malik, lmam Hanafi,lmam
Syafi'i dan Imam Hanbali.

Konklusi yang dirumuskan Dr. J. Verkuyl no. 3: "Jelos lah kiranya bahwa
di dalam hukum lslam yang resmi, wanita itu tidak mempunyai hak sedikit'
pun," adalah suatu konklusi yang salah dari Preamisse I dan Il yang salah.

Kita sebagai orang Islam mengetahui bahwa kitab Fiqh itu terlalu amat
banyak beratus-ratus, sebagai hasil pendapat para ulama Fiqh baik yang telah
mencapaiderajat Mujtahid atau masih Muqallid; baik ulama tabi'in, atau tabi'
tabi'in, atau ulama Mutaqaddimin, atau ulama Mutaakhirin. Dan terang sekali
bahwa tidak semua kitab Fiqh itu berpendapat sebagaidirumuskan oleh Prof.
Dr. J. Verkuyl, di samping kita mengakui memang ada juga yang berpendapat
demikian.

Kita katakan memang odo ahli Fiqh menyatakan pendapat bahwa hak
wanita tidak ada samasekali, tetapi itu bukanlah hukum resmi, sebab tidak
sesuai dengan al-Quran dan Hadis, dan tidak pula ljma'.

Bilakah timbulnya pendapat-pendapat ahli Fiqh yang demikian? lalah
setelah mutu ijtihad jatuh, pada zaman yangdinamaiZamanKemunduran. Oleh
sebab itu maka ahli-ahliFiqh Islam yang menyatakan pendapat itu nyata sekali
terpengaruh oleh ruang dan waktu. Sebagaijuga di negeri-negeri Kristen Zaman
Kegelapan!

Maka kalau orang-orang ingin berlaku jujur dan benar-benar menghendaki
pengupasan ilmiah, dia harus mengetahui atau mengemukakan bahwa dalam
sumber hukum Islam yang benar-benar resmi (al-Quran dan Hadis, ljma'dan
Qiyas) hak-hak wanita itu terjamin pnuh.

Sumber hukum Islam resmi ketiga, menurut sebahagian besar ahli Fiqh
ialah ljma'. Artinya yang populer ialah persamaan pendapat ulama dalam satu
masalah di dalam satu'zaman. Inipun boleh diiadikan sumber hukum resmi.

Adakah Dr. J. Verkuyldapat mengemukakan bahwa ada ljma'ulama Fiqh
Islam, atau satu pendapatnya dalam masalah ini? Yaitu bahwa perempuan
tidak ada hok somosekoliZ Dalam peraturan ljma' itupun dikatakan meskipun
hanya satu orang yang membantah, dengan sendirinya ljma' itu gugur, dan dia
tidak boleh lagidijadikan hujjah, atau hukum resmi!

Sumber hukum lslam keempat bagi ahli Fiqh lslam, kecuali mazhab
Zhahiri, ialah Qiyos; yaitu hasilperbandingan hukum atas suatu perkara yang
baru terjadi, yang tidak ada nashnya dalam al-Quran atau Sunnah. Lalu dicari
persamaan illotnya (sebabnya), untuk mencari persamaan hukumnya.

Maka sumber keempat ini tak ada dalam soal talak, sebab soaltalak telah
jelas peraturannya dalam al-Quran dan Hadis, terang wanita mempunyai hak.

Sebagai seorang sarjana Prof. Dr. J. Verkuyl barangkali tahu itu, tetapi
untuk kepentingan propaganda menating kepunyaan sendiri dan menekan
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pihak lain, sengaja beliau tidak mengemukakan itu. Beliau menutup kebenaran
pada lslam, dengan mengemukakan pendapat-pendapat ahli Fiqh Islam dan
menyembunyikan sumber Islam yang resmi al-Quran dan Hodrb.

Cobalah perhatikan sabda Nabis.a.w. sendiri. Beliau berkata:

's i\Y;St brle ;tt'A 3.i'
"Pekerjaan yarg halal tetapi amot dibenci oleh Allah ioloh talak."

Dengan mengemukakan Hadis yang satu inisaja, habislah kekuatan Fiqh
pendapat beberapa orang ulama (tidak seluruh ulama, artinya tidak ljma') itu.

Tuhan berfirman dalam al-Quran:

( 1yv .o,p,) WA L\iV c1ttlSry,i 35

"Kalou mereka telah bermaksud melakukan talak, moko sesungguhnyo
Tuhan Allah Maha Mendengar dan Maho Mengetahui." (al-Baqarah: 227)

Dalam ayat ini sudah diberi peringatan supaya orang-orang yang terrnak-
sud saja dalam hatinya hendak menceraikan isterinya, berhati-hatilah dan berfi-
kir panjang terlebih dahulu, sebab Tuhan mendengar dan mengetahui. Orang
"luar" yang tidak mengetahui atau tidak mau tahu pandangan hidup orang
Muslim, tidaklah akan faham betapa besar pengaruh ayat inibagi jiwa Muslim.

Apa benarkah wanita tidak berhak apa-apa menurut hukum Islam yang
resmi?

Lihat Surat al-Baqarah ayat 228:
Dalam ayat ini jelas sekali, kalau talak itu terjadi juga perempuan itu

beriddah tiga kali haidh dan tiga kali suci. Selama masa itu dia tidak boleh
bersuami. Dan kalau wanita itu mengandungwajiblah diberitahukannya, sebab
kandungannya itu adalah tanggungiawab jandanya itu. Tetapijandanya itulah
orang pertama yang mendapat kesempatan mengulangnya kembali, jika me-
reka menginginkan perdamaian. Dan perdamaian, ( ishlah) adalah kesempatan
kedua belah pihak.

Setelah itu diterangkan lagi bahwa bagi wanita itu ada hak, sebagaimana
adanya kewajiban yang terpikul atas pundaknya. Huruf lohunno dalam undang-
undang bahasa Arab adalah untuk hak dan huruf 'alaihinna untuk kanrajiban.

Sesudah itu di ujungnya dikatakan bahwa laki-laki dalam rumahtangga itu
mempunyai derajat tinggi setingkat dari wanita. Dan itu adalah logis buat
seluruh dunia, kecuali bagi laki-laki yang tidak dayus (tidak ada lagi harga diri
karena telah diitu-inikan oleh bininya).

;,iJAu'U{ qfit'YaLd;
"Don untuk mereka seumryma yong atos mereka dengan ma'ruf."
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Tidak ada dalam segala agatna, termasuk agamanya Prof. Dr. J. Verkuyl
sendiri hak yang sejelas itu untuk kaum wanitanya. Ini dalam al-Quran, bukan
dalam Fhhnya beberapa orang ularna. Yang ada dalam agamanya Prof. Dr. J.
Verkuyl ialah yang tersebut didalam Surat Kiriman Rasul Paulus kepadaorang
Efesus (5:22): "Hai segala isteri orang, hendaklah kamu tunduk kepada suami-
mu seperti kepada Tuhan!"

Mernang Rasul Paulus menyatakan juga bahwa laki-laki wajib mencintai
isterinya, tetapi kalau terlebih dahulu siisterisudah wajib memandang suami-
nya sarna dengan memandang Tuhan tidak mungkin lagi bagi si laki buat
bersikap lain dari mencintai hambasahaya. Itupun kalau memang benar-benar
orang hendak taat kepada sabda kitab sucinya.

Syukurlah dalam al-Quran dan Hadis tidak ada ayat begitu, yaitu supaya
isteri wajib memandang suaminya sebagai Tuhannya dan tidak pula dalam buku
Fiqh.

Pada keterangan Prof. Dr. J. Verkuyl yang no. 5 beliau berkata:
'Tetapi Kitab Fiqh dan praktek sehari-hari membuka pintu lebar-lebar dan

memberi kesempatan seluasJuasnya memutus hubungan nikah."
Kalimat-kalimat ini sudah nyata hanya propaganda untuk membusukkan

lslarq dan bukan ilmiyah. Sebagaimana kita katakan tadiProf. Dr. J. Verkuyl
tidak mau menulis seluruh Fiqh, tetapihanya Kitab Fiqh saja. Padahalmeskipun
ada hasil iftihad ahli Fiqh itu yang salah, namun lebih banyak yang benar. Dalam
seluruh kitab Fiqh ada ditulis bab pada menyatakan khulu'.

Dalam seluruh kitab Fiqh adalah ditulis tentang syiqog dan hokom. Dan
dalam seluruh kilab Fiqh ada ditulis tentang fo'lig.

Arti khuf ialah bahwa si wanita berhak membayar ganti kerugian kepada
suaminya untuk menebus talaknya. Kalau ganti kerugian itu dibayarnya dengan
sendirinya jatuh talak laki-laki itu.

Syrcoq dan hokom, yaitu jika terjadi persengketaan di antara suami-isteri
sehingga dilakuti akan pecah rumahtangga itu, maka masyarakat Islam ber'
kewajiban mengutus arbitrase (pendamai) dari kedua belah pihak. Kalau kedua
pendarnai itu ada persetujuan faham, baik dengan mendamaikan kedua suami-
isteri itu kembali, atau memperceraikannya, berlakulah menurut keputusan itu.

"Kalau kamu takuti akan terjadi pecah-belah di antara keduanya (suami'
isteri) lrendoklah komu ufus seorong. hakam dari ahlinya (suami) dan
seorong hakam dari ahlinya (isteri). Jika keduanya (hakam itu) menghendaki
perdamoian, akan dipersesuoikan Tuhan Alloh di antara keduanyo."

(an-Nisa':35)

Tidaklah ielas dalam ayat ini, dan dibicarakan juga dalam kitab-kitab Fiqh
bahwa keduanya sama berhak? Dan dalam saat demikian bukanlah semata-

r*;:
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mata kehendak laki-laki saja lagi untuk menjatuhkan talak? Tetapi sudah
dicampuri orang lain?

Berkata seorang ahli Fiqh yang besarSayid Shiddiq Khan Bahadour di
dalam kitabnya Raudhatun-Nodiyyah (Juz ll, hal l9):
, "Dan wajiblah bagi si laki-laki memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan

oleh si perempuan."
Raudhotun.Nadhiyyah adalah kitab Fiqh; adakah Prof. Dr. J. Verkuyl

membacanya?
Fiqh beliau itu adalah bersumber dari Hadis Nabi, yang dirawikan oreh

Bukharidan Muslim daripada Ukbah bin Amir, demikian bunyinya:

e.3\ y,' ;sii;tv ry;; J L, t15t'$ 1s

"sesungguh nya syarot-syarot yang amot wajib dipenuhi ialah syarat yong
dikemukakan untuk menghalalkan kehormatan wonita."

Benarkah kitab Fiqh membuka pintu lebar dan memberi kesempatan
seluas-luasnya untuk memutuskan hubungan nikah?

Sekarang kita salinkan bunyidarisebuah Kitab Fiqh, bernama al.Hujjatul-
Bolishah buah tangan ahli Fiqh yang besar Waliullah ad-Dihlawi.

"Sesungguhnya memperbanyak talak dan mengobral surat-surat talak
dengan tidak memperdulikan ajaran agama adalah membawa kerusakan yang
banyak sekali. lalah karena banyak orang diseret-seret oleh syahwat sexuildan
tidak ada maksud untuk mendirikan rumahtangga dan tolong-menolong dan
teman-menemani tidak pula bermaksud hendak memelihara kehormatan faraj.
Pandangan mata mereka hanyalah berpuas-puas dengan wanita, mengecap
keenakan perempuan. Itulah yang membangkitkan hasratnya untuk sebentar
talak sebentar nikah. Orang begini tidak ada bedanya dengan tukang zina saja,
ditilik dari segi nafsunya, meskipun mereka meresmikan dengan nikah, supaya
sesuaidengan siasat soisal. Dan berkata Rasulullah s.a.w.: "Dilaknat Allah laki-
laki tukang cicip dan perempuan tukang cicip."

Sei<ian kita salinkan.

Dan Syaikh Waliullah ad-Dihlawi yang mengarang kitab al-Hujjatul-Bali-
ghoh, ini yang dilahirkan pada tahun 1702 (awal abad kelS), adalah salah
seorang dari ulama Islam yang dilahirkan di Delhi di zaman kejayaan kerajaan
Mongol Islam, ahli Hadis yang besar dan namanya masyhur di seluruh dunia
Islam, sampai kepada zaman kita sekarang ini. Dan kitab-kitab karangannya
dibaca di mana-mana. Maka dapatlah dianggap bahwa karangan beliau itu
adalah salah satu faham Fiqh Resmi dalam dunia Islam.

Dengan segala keterangan ini jelaslah bagi orang yang mau penjelasan
bahwa dari sumber asli hukum lslam, al-Quran dan Hadis, ljma' dan Qiyas,
pintu talak itu tidaklah dibuka lebar, dan wanita mempunyai hak penuh, dan
laki-laki wajib memenuhi syarat-syarat yang dimintanya, asal saja syarat itu
tidak bertentangan dengan prinsip agama.
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Perempuan boleh membayar khulu , dan orang lain (masyarakat setempat)
berhak mendamaikan perselisihan mereka.

Dan sangat terang sabda Nabi: "Pekerjaan halal yang sangat dibenciAllah
ialah talak."

Peraturan-peraturan begini diakui oleh hati kecil Prof. Dr. J. Verkuyl,
sehingga disebutnya dalam rumusannya no. 4: "Di dalam hukum Islam dan
hukum adat bercorak lslam masih banyak peraturan lainnya, yang dapat
dipakai untuk perceraian, tetapi tak perlu rasanya kami uraikan di sini. Kita
hanya mendapatkan, bahwa menurut Kitab Fiqh perjanjian nikah itu sangat
lemah."

Dia mengakuidan dia mengetahuiperaturan Islam yang aslimemang ada
dan pada setengah negeri telah dijadikan hukum adat. Tetapi (untuk kepen.
tingan propaganda) beliau merasa tidak perlu membuka kebenaran itu. Beliau
hanya menonjolkan praktek sehari-hari dalam rumusan no. 5.

Kita kaum Muslimin juga mengakui bahwa dalam praktek sehari-hari,
dalam sqgolo ogama ada saja orang yang berjalan di luar hukum, atau karena
bodoh, atau karena sempit faham..

Akhimya beliau berkata (rumusan no. 6):
"Dunia Islam berusaha menyembunyikan atau menyangkal adanya luka

menganga itu (talak dan akibat-akibatnya). Apologetik* Islam moden adalah
suatu gejala yang menunjukkan adanya kecenderungan kepada penyembunyi-
an atau penyanggahan keadaan-keadaan buruk itu."

sekarang di antara Islam moden ialah redaksiGemo Islom. coba periksa-
lah kembali tangkisan ini, atau apologetik kita ini. Adakah gejala yang menun.
jukkan adanya kecenderungan kepada penyembunyian atau penyangkalan
keadaan-keadaan buruk itu?

Tetapi sesrntu yang terang, yang bukan "gejala" lagi, ialah bahwa apolo-
getiknya Prof. Dr. J. Verkuyl, sengaja menyembunyikan kebenaran hukum
Islam yang sejati resmi, guna kepentingan propaganda, dengan mengemukakan
kitab Fiqh (yang tidak disebut nama kitabnya) dalam praktek umum.

Untuk ini, sesekali kita sudi berhadapan wajah, demimencarikebenaran,
dengan Prof. Dr. J. Verkuyl. Dan kami kedua belah pihak adalah berkenalan
baik. Tetapi berat persangkaan saya bahwa ini tidak akan kejadian, yang beliau
kemukakan dalam karangan beliau l'Etika sexuil" itu memang b ukan penyetidi-
kan ilmiah, melainkan suatu propogando. sekian saya tulis di Gemo islam.
Tetapi tidak ada sambutan samasekali dari Prof. Dr. J. Verkuyl.

Talak Dalam Hukum Kristen
Sekarang terima pula pendapat kita tentang kemalangan orang Kristen

(Markus, 10-9): "Sebab itu, barang yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah
diceraikan oleh manusia."

* Apologetik: Pengetahuan tentang cara-cara membela kepercayaan dari serangan
lawannya. Kata-kata inipun asalnya diciptakan orang.orang Kristen juga.



552 Talsir Al'Azhar (Juzu'2)

(Markus 10-11): "Maka kata Yesus kepada mereka itu: Barangsiapa yang
menceraikan bininya, lalu berbinikan orang lain, ialah berbuat zina terhadap
bininya yang dahulu itu. (12) Dan jikalau seorang perempuan menceraikan
lakinya, lalu berlakikan orang lain, iapun berbuat zina."

Sesudah nikah tidak boleh cerai-cerai lagi, tak boleh talak, buruk dan baik
mesti tanggungkan, suatu ajaran yang amat ideal, tetapi payah menjalankan,
sebab manusia itu memang manusia. Akan kita kemukakan pulalah praktek
sehari-hari kehidupan Kristen dalam menjalankan sabda Yesus itu!

Ini adalah sabda Yesus, bukan Kitab Fiqh Kristen. Berlainan dengan cara
Dr. J. Verkuyl yang sengaja tidak menyebut peraturan sejati dari Nabi Muham
mad, lalu mengemukakan Kitab Fiqh yang setengah, dan tidak memperdulikan
yang setengah lagi.

Akan kita kemukakankah betapa menderitanya orang-orang Kristen yang
memang tidak dapat lagi melanjutkan hidup bersuami-isteri, sehingga dalam
rumahtangga menjadi neraka dunia? Meminta ketentuan kepada hakim, lalu
hakim memutuskan mereka wajib serumah juga selama tujuh tahun. tetapi
wajib berpisah tempat tidur dan meja makan? Dan tidak boleh talak, walaupun
yang perempuan meminta dan yang laki laki ingin, sebab sabda Yesus mereka
harus serumah terus? Dan kalau mereka kawin lagi dengan perempuan lain,
maka persetubuhan mereka di masa-masa yang lalu adalah menjadi zina
semuanya? Walaupun telah beranak? Apakah konsekwensi dari sabda Yesus
ini buat dunia Kristen? Dan dapatkah dipraktekkan?

Hendry Vlll raja Inggeris ingin mentalak isterinya. Karena Gereja Roma tak
mau mensahkan, beliau membuat gereja sendiri, sengaja untuk mensahkan
talak kepadanya, pendeta Inggeris akur!

Lalu berpisahlah Gereja Inggeris dan Gereja Romawi buat selama-lamanya.
Hanya karena urusan raja dilarang oleh Paus mentalak isterinya.

Akan saya kemukakan lagikah banjir perceraian yang terdapat diAmerika,
yang termasuk praktek umum sehari-hari; karena di Amerika umum pendu-
duknya ialah Protestan?

Ajaran tidak boleh bercerai ini adalah "luka yang lebih ternganga" dalam
masyarakat dunia Kristen moden yang payah Apologetik Kristen menutup-
nutupnya.

Apologetik kita terhadap agama, baik Prof. Dr. J. Verkuyldengan teman-
teman seagamanya, atau saya sendiri(Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim
Amrullah) dengan teman-teman saya seagama, sudah tidak mungkin lagi
memakai cara-cara begini dalam mempertahankan kebenaran agama masing-
masing. Tanahair kita Indonesia memerlukan sekarang kerjasama yang baik di
antara pemeluk agama-agama, bukan mencari kelemahan orang lain, dan
menonjolkan awak punya dengan mendustakan ilmu pengetahuan!

Untuk mencari baris sejati dari agama, kita sama-sama tidak senang
melihat praktek umum. Tetapi adalah sangat tidak wajar kalau praktek umum
orang melanggar agama kita iadikan alasan untuk mencela agama orang lain.

Cita-cita NabiMuhammad s.a.w. dan cita-cita Nabilsa Almasih a.s. adalah
satu sarinya dan satu tujuannya, yaitu berdirinya rumahtangga bahagia, suami-
isteri yang hidup damai, anak-anak yang patuh setia. Di sana berdengung suara
Ilahi, dan jangan bercerai. Datang Nabi Isa membayangkan ldeal yang tinggi,
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datang pula Nabi Muhammad menunjukkan kenyataan yang harus dihadapi.
Dan kita orang Islam mencintai keduanya. Dan kita orang Islampun membenci
talak, sebab Nabi Muhammad mengatakan; "Pekerjaan halal yang paling
dibenci Allah ialah talak."

Dan kita orang Islam moden selalu mengingatkan kepada ummat kitayang
telah salah dalam praktek umum, betapa pesan Nabi Muhammad s.a.w.
terhadap wanita. Khutbah beliau seketika naik haji yang penghabisan (haji
wada') berisi salah satu pesan buat semua laki-laki dalam menghadapi wanita:

U6.1;,'(,tV,-" t; ;'\ rid. rA;:r3g W 4t VQ
*'-2w,

" Aku wasiatkan kepodamu, wahoi ummatku, agar berlaku baik terhadap
wanita. Karena kamu mengambilnya adalah sebogoi amanat dari Allah. Dan
menjadi halol kehormatannya bagi kamu ialah melalui Kalimat Allah."

Dan dua hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau naik ke atas mimbar,
dipesankannya agar memelihara dua perkara. Pertama: Shalat jangan ditinggal-
kan. Kedua: An-Nisa' ........ Wanita, Wanita! Peliharalah baik-baik wanitamu.

Kalau Prof. Dr. J. Verkuyl menonjolkan kesalahan dalam praktek umum,
bukanlah praktek umum itu yang pantas dijadikan alasan buat menyalahkan
agama kami. Karena kalau Apologetik kita sudah memakai cara begitu, kami-
pun sanggup pula berbuat demikian. Cuma kami tidak mau begitu, sebab
Agama Islam melarang cara-cara demikian.

Di dalam merenungkan ujung ayat ini, sebab kita orang Islam langsung
kepada al-Quran, bukan hanya menerima saja F-iqh ulama, apatah lagi kalau
berjauhan dari al-Quran, kita telah mendapat pokok ajaran yang teguh dari
Islam, yaitu maksud menegakkan rumahtangga, suami-isteri ialah untuk mene-
gakkan takwa kepada Allah. Orang takwa niscaya mengerti bahwa Allah selalu
mengetahui siapa orang yang bertanggunglawab serta jujur kepada isterinya,
teman' hidupnya, belahan dirinya.

Jangan Main Pakso
"Dan apabila kamu talak perempuan-perempuan itu, lalu sampoiianiinya

(iddahnya), maka janganlah kamu hombat-hambat mereka akan kawin de-
ngan suami-suomi mereka, apabila telah berkesukoon di antara mereka
dengan secara patut." (pangkal ayat 232\.

Di dalam ayat ini terdapat berbagai tafsiran. Adapun tafsir yang cepat
masuk fikiran kita setelah membaca susunan ayat, bahwa yang dimaksud
dengan apabila kamu talak perempuan-perempuon ifu, yang diperkomu di sini
ialah orang-orang yang mentalak isterinya. Isteri yang telah diceraikan itu
menurut bahasa kita disebut janda. Ayat ini melarang orang-orang yang telah
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menceraikan isterinya, melarang jandanya itu kawin dengan orang lain apabila
telah sampai iddahnya. Dan telah ada pula persetujuan di antara janda itu
dengan laki-laki lain menurut jalan yang halal dan patut. Karena kalau iddahnya
sudah lepas dengan suaminya yang pertama, terbukalah baginya pintu menurut
peraturan syara', buat bersuami orang lain pula. Maka ada jugalah orang yang
merasa keberatan jika jandanya bersuamilain. Dia merasa dirinya dihina kalau
jandanya dikawini orang lain. Atau karena sombongnya, dia merasa kalau tidak
dengan dia, jandanya itu tidak akan bersuamilagi, sebab dia orang kaya atau
berkuasa besar, seumpama terjadi padtr raja-raja.

Maka ayat ini melarang keras orang yang beriman mencegah, mengham-
bat-hambat bekas isterinya akan bersuami lain jika iddahnya telah sampai.
Misalnya mengancam atau memfitnah, sehingga perempuan itu menjadi takut,
atau laki-laki yang akan menikahinya itu jadi mundur dari maksudnya, takut
ancaman dari laki-laki yang berkuasa itu. Padahal kalau iddah perempuan itu
sampai, artinya suami pertama tidak rujuk selama dalam iddah, agama telah
memberi izin perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Apatah lagi lanjutan
ayat menerangkan pula: "Apob ila telah berkesukoo n di antara mereka dengan
secora yang patut."

Perbuatan itu dilarang dengan kalimat La ta'dhuluhunno, yang kita artikan
jangan kamu hombat-hambat. Diambil dari kalimat 'Adhal, yaitu membuat
sehingga perempuan itu tidak berdaya karena kekejaman suaminya itu.

Di dalam penafsiran yang lain disebutkan bahwasanya yang dilarang
menghambat-hambat di dalam ayat ini ialah wali si perempuan itu sendiri.
Penafsiran begini berdasar kepada sebuah riwayat daripada Imam Bukhari yang
terjadi pada seorang sahabat Rasulullah s.a.w. bernama Ma'qal bin Yasar. Dia
berkata: "Saya ada mempunyai seorang saudara perempuan. Pada suatu hari
datanglah seorang anak pamanku, lalu aku nikahkan saudaraku itu dengan dia.
Lalu hiduplah adikku itu dengannya sebaik-baiknya. Kemudian entah apa
sebabnya, adikku itu dia ce:raikan, talak roi'i(talak satu), dan dia tidak rujuk,
sehingga sampailah iddahnya. Tetapi adikku itu rupanya masih suka kepada-
nya, dan dia pun masih suka kepada adikku. Kemudian datanglah dia me-
minang adikku kembali. Lalu pinangannya aku jawab: "Hai goblok! Aku mulia-
kan engkau, aku kawinkan engkau dengannya, Ialu engkau talak dan sekarang
engkau datang lagi meminangnya! DemiAllah, dia tidak akan aku kembalikan
lagi kepadamu!" Padahal dia itu tidaklah begitu buruk dan adikku itupun suka
dan ingin dikembalikan kepadanya. Maka diketahuilah oleh Allah keinginan
laki-laki itu kepada adikku dan keinginan adikku kepadanya, maka turunlah
ayat ini. Tegasnya adalah ayat ini dapat mengenai kesalahanku. Setelah men-
dengar ayat ini menyesallah aku akan sikapku, lalu aku bayar kaffarah sumpah
dan segeralah aku nikahkan adikku itu dengannya."

Didalam riwayat yang lain dijelaskan lagi; berkata Ma'qal: "Setelah ayat ini
aku dengar, aku berkata: Aku dengar ketentuan Allah dan aku patuhi." Lalu
dipanggilnya laki-laki itu dan segera dikawinkannya dengan adiknya itu.

Penafsiran ini dikuatkan lagi oleh tafsiran Ibnu Abbas berkata: "Ayat ini
ditururrkan mengenai seseorang yang mentalak isterinya talak satu kali, atau
talak dua kali, lalu sampailah iddah perempuan itu, tetapi kemudian timbul
keinginannya hendak mengawini perempuan itu kembali, dan perempuan itu
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suka pula, tetapi dihalang-halangioleh walinya. Maka datanglah larangan Allah
dalam ayat ini kepada wali itu menghalang-halangi perempuan yang diwilayahi-
nya itu buat kawin dengan laki-laki itu kembali."

Baik Hadis Bukhari di atas, atau Hadis yang sama isinya dalam riwayat lain
menceritakan bahwa Jabir bin Abdullah mempunyaiseorang anak perempuan
dan telah dikawinkannya, lalu bercerai dengan suaminya sampai lepas iddah-
nya, maka jandanya itu meminangnya kembali, tetapi Jabir bin Abdullah tidak
mau melepaskan anaknya kembali kepada laki-laki itu padahal mereka telah
suka sama suka kembali. Lalu dicelalah perbuatan Jabir itu oleh ayat ini. Kedua
Hadis ini, ditambah dengan tafsiran Ibnu Abbas tadi memperkuat pendirian
sebahagian besar ulama (jumhur) bahwa nikah hendaklah memakaiwali. Kalau
sekiranya boleh nikah dengan tidak memakai wali, padahal syarat suka sama
suka telah terdapat, dan mahar telah tersedia, dan perempuan itu janda (tsaiyib)
pula, tentu tidak ada larangan bagi perempuan itu pergi sendiri menikahkan
dirinya sengan suami yang disukainya itu, apalagi hanya suami lamanya (janda-
nya) yang akan kembali serumahtangga dengannya.

Dan ayat inipun membuka pintu ijtihad yang lebih luas bagi kita tentang
bagaimana hendaknya hubungan baik dan saling mengertidiantara walidengan
perempuan yang diwilayahinya. Arti wali ialah pelindung. Memang wali tidak
boleh memaksa nikah, atau memaksa menghalangi nikah. Rasulullah pernah
membatalkan nikah perempuan yang mengadukan halnya kepada beliau,
karena dia dipaksa nikah oleh walinya dengan laki-lakiyang tidak disukainya.
Tetapi meskipun wali tidak boleh memaksa, satu-satu waktu dia berhak
memaksa juga (mujbir). Misalnya di zaman moden kita ini; ada perempuan yang
menentukan sendiri orang yang akan jodohnya. Dia hendak melangsungkan
juga, walaupun wali tidak suka. Kerapkalipertimbangan wali itulah yang lebih
benar. Sebab si perempuan jatuh cinta kepada orang laki-laki yang berlain
agama, atau seorang laki-laki nakal dan penipu, sedang si perempuan karena
sudah "jatuh cinta", tidak lagi memakai pertimbangan akal sihat, melainkan
memperturutkan perasaan. Akhirnya kawin langsung juga di luar izin wali, se-

bab dia mencari walihakim. Tidak lama sesudah nikah, arti kasarnya nafsu "cin-
ta setubuh" sudah lepas, maka timbullah perceraian, dan perempuan itu men-
jadijanda muda, setelah ditipu oleh bujuk rayu dan hawanafsu.

Itulah suatu keganjilan berumahtangga. Rumahtangga yang dicita-cita ialah
pergaulan suami-isteri berpuluh tahun, memperingati kawin perak (25 tahun)
dan kawin emas (40 tahun), dan kawin berlian (50 tahun), tetapi permulaan
mendirikan rumahtangga itu kerapkali diperdayakan oleh nafsu persetubuhan
(sex) belaka.

Di sinilah perlunya pertimbangan matang dan pengertian yang baik di
antara wali dengan perempuan bersangkutan. Perempuan, baik janda apatah
lagi gadis perawan, tidak lagidapat dihalangimencarijodohnya sendiridizaman
moden ini. Tetapi untuk muslihatnya* dizaman depan, dia tidak boleh menga-
baikan pertimbangan manfaat dan mudharat dengan walinya.

"Demikianlah yang diberi nasihat dengan diabarangsiopa di antarakamu
yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir." Nasihat ini disampaikan

* Kebaikan dan kesejahteraannya.
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kepada orang-orang yang bersangkutan. Baik kepada laki-laki yang mengha-
langi jandanya akan kawin lagi dengan laki-laki lain, padahal iddahnya sudah
sampai dan syarat-syarat kesukaan kedua belah pihak sudah cukup menurut
patutnya; atau terhadap wali-wali yang menghalang-halangi perempuan yang di
bawah wilayahnya buat surut kepada jandanya. Ataupun umum kepada se-
genap wali di dalam memimpin perempuan yang diwilayahinya, atau perempuan
moden di dalam memilih jodoh. Hendaklah mereka perhatikan nasihat ini, kalau
mereka mengakui beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Hendaklah orang
yang beriman tunduk kepada peraturan Allah. Dan hidup kita bukanlah sehing-
ga di dunia ini saja. Perkawinan di antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan, hendaklah jangan hingga dunia ini saja. Didalam al-Quran Surat
at-Thur, surat 52, ayat2l ada tersebut bahwa seorang yang beriman dan ber-
amal shalih akan masuk syurga, dan akan diikutkan pula dengan anak keturu-
nan dan isteri mereka. Didalam surat ar-Ra'ad (Surat 13)jusa disebutkan bah-
wa seorang suami yang shalih akan disertai oleh isteri-isteri yang shalih dan
Malaikat akan masuk dari tiap-tiap pintu, menemui mereka dan mengucapkan
selamat atas kebahagiaan yang telah mereka capai.

Maka tidaklah layak bagi setiap orang beriman kepada Allah dan hari
Akhirat menghalang-halangi berdirinya rumahtangga orang lain, entah mereka
akan berbahagia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu datanglah lanjutan ayat!

"ltulah yang sebersih-bersihnya bagi kamu don sesuci-sucinyo."
Yaitu mempermudah perjodohan seorang perempuan dengan seorang

laki-laki, walaupun perempuan itu sudah cukup. Itulah tanda hati yang bersih
dan jiwa yang tidak kotor, yaitu jiwa yang besar, bukan perangai hina. Akhirnya
ayat berkata pula: "Don Allahlah yang mengetahui, sedang kamu tidak menge-
tahui." (ujung ayat 232).

Ujung ayat ini sebagai peringatan, baik kepada janda si perempuan yang
menghalang-halangi, atau wali si perempuan yang menghambat-hambat. Ka-
rena kadang-kadang ada juga mereka yang menghalang-halangi karena merasa
was-was kalau-kalau langsung perkawinan ini, kehidupan perempuan itu akan
terlantar atau rumahtangga itu tidak akan berdiri lanjut. Misalnya si wali yang
menghalangi bekas suami perempuan tadi akan nikah kembali dengan perem-
puan itu, takut mereka akan bercerai lagi, apa guna diperturutkan was-was hati
kalau syarat kesukaan kedua belah pihak telah cukup? Kalau dia telah melaku-
kan pinangan terlebih dahulu dari pinangan-pinangan lain, dan perempuan itu
suka pula? Dan telah bersedia membayar mahar yang layak? Langsungkanlah
perkawinan dan bertawakkallah kepada Allah. Allah lebih tahu nasib mereka di
belakang hari. Kadang-kadang lebih banyak kejadian, rumahtangga yangdidiri
kan atas kepentingan benda, kekayaan dan kemewahan, itulah yang lekas
hancur.

Pendeknya ayat ini mengandung beberapa macam hikmat kehidupan di
dalam menghadapi perkawinan yang hendaknya direnungkan lebih dalam.

Tentang berkesukaan di antara mereka dengan secara yang patut tadi (bil-
ma'ruf) harus menjadi perhatian kita pula. Seorang laki-laki dengan seorang
perempuan janda atau gadis, boleh bersukaan. Bagaimana akan dapat mendin-
ding mata! Tetapi kalau tertempuh jalan yang tidak patut, niscaya waliberhak
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(233) Dan ibu-ibu itu, hendaklah me-
nyusukan anak'anak mereka
dua tahun penuh, (Yaitu) bagi
siapa yang ingin menYempurna-
kan penyusuan. Dan atas
mereka yang mempunYai anak
(kewajiban) perbelanjaan ibu'ibu
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campurtangan supaya jangan terjadi yang tidak diingini. Misalnya seorang gadis

telah berkesukaan dengan seorang pemuda lain agama, katanya cinta sama

cinta. Bagaimanapun, namun wali yang beriman tidak akan membiarkan keja-

dian itu, aluu seorung janda atau gadis iatuh cinta kepada seorang pemuda tidak

kufu, yang hanya karena dorongan nafsu belaka, sehingga kalau mereka kawin

kelak tidiklah akan dapat dipertanggungjawabkan berdirinya rumahtangga

yang kokoh. Atau ternyata bahwa silaki-lakiitu seorang penipu, yang pandai
'b"nur 

merayu gadis-gadis. Si perempuan tidak mengakui, sedang si wali tahu.

Bagaimana wali dapat membiarkan?
Dari kecil perempuan itu dibesarkan, diasuh, dibelai sebagai menanai

minyak penuh oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba dia telah bersukaan saja

dengan laki-laki yang tidak akan dapat bertanggungiawab. Tentu "yang tidak
patut" itu tidak dapat dibiarkan oleh wali.

Ini penting diperhatikan di zaman pergaulan moden ini- Anjuran "cinta

.uma cinta" didalam buku-buku roman, lebih banyak yang tidak benar daripada

yang benar. Perempuan Islam masih belum lepas dan selamanya tidak boleh

iepu-s dariikatan kekeluargaan. Islam tidak menghalangiberkesukaan, tetapidi
samping menurutkan perasaan sendiri, si perempuan wajib meminta pertim-

bapia, orapg tua. Dalam Islam orang tua tidak boleh memaksa anaknya kawin.

Bahtan satu perkawinan di antara anak perempuan yang dipaksa ayahnya

dengan 
""orung 

laki-laki yang tidak disukaioleh perempuan itu, pernah dipisah-

kan-oleh Rasulullah s.a.*. t"bagai tersebut dalam sebuah Hadis. Tetapisianak
pun tidak pula boleh memaksakan kehendaknya kepada tegaknya pendidikan

agama yang murni dalam rumahtangga Islam." 
KembJi pula kepada laki-laki yang hendaknya berjiwa besar melepaskan

bekas isterinya kawin dengan laki'laki lain, teringatlah kita akan cerita di zaman

masyarakat Islam yang murni dahulu itu:
S"orung laki-laki bercerai dengan isterinya, padahal selama ini mereka

hidup rukun. Maka seorang temannya bertanya, padahal perempuan itu masih

di dilam iddah: "Mengapa engkau ceraikan perempuan secantik dan sebaik

itu?"
Dia jawab: "Janganlah saudaraku hendak mengetahui urusan rumah-

tanggaku."
Kawannya itu terdiam.
Beberapa bulan kemudian, perempuan itu telah kawin dengan laki-lakilain.

Maka temannya tadi mengusiknya lagi: "Wahai saudaraku! Kita tidak boleh

membicarakan isteri orang lain."
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itu dan pakaian mereka dengan
sepatutnya. Tidaklah diberati
satu diri melainkan sekedar ke-
sanggupannya. Jangan disusah-
kan seorang ibu dengan anak-
nya, dan jangan (pula disusah-
kan) si empunya anak dengan
anaknya. Dan kewajiban waris-
pun seumpama itu pula. Tetapi
jika keduanya menghendaki pe-
misahan (menyusukan itu) dari
keredhaan mereka berdua dan
dengan musyawarat, maka tidak-
lah ada salahnya atas mereka
berdua. Dan jika kamu menghen-
daki akan mencari orang yang
akan menyusukan anak-anak
kamu itu, maka tidaklah ada
salahnya atas kamu, apabila
kamu serahkan apa yang akan
kamu bayarkan dengan sepatut-
nya. Dan takwalah kamu seka-
lian kepada Allah, dan ketahuilah
bahwasanya Allah melihat apa-
apa yang kamu kerjakan itu.

(234) Dan orang-orang yang meninggal
dari antara karnu, sedang me-
reka meninggalkan isteri-isteri,
hendaklah isteri-isteri itu mena-
han diri mereka empat bulan se-
puluh hari. Maka apabila telah
sampai janji mereka itu, tidaklah
mengapa atas kamu pada apa
yang mereka perbuat pada diri
mereka dengan sepatutnya. Dan
Allah terhadap apa yang kamu
kerjakan adalah sangat tahu.
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Menyusukan Anuk
Sekarang datanglah ayat menjelaskan tentang menyusukan anak:*Dan ibu-ibu itu, hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun

pettuh, (yaitu) bogisiopo yong ingirr mengempurnakan penyusuon." (pangkal
ayat 233).
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Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perem-
puan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini
masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dari hal cerai.
Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapat bahwa maksud ayat iniadalah
umum; baik isteri yang diceraikan suami, ataupun sekalian perempuan yang
menyusukan anak, walaupun tidak bercerai.

Ayat inipun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab
seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, bahwa seorang ibu me-
nyusukan anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya de-
ngan air susupun tidak menyerahkan kepada induk yang lain buat menyusukan
anaknya, dan kalau penyusuan disia-siakannya, berdosalah dia di hadapan
Allah. Di ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabiban moden,
bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula di
sini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu, yang sebaik-baiknya disempur-
nakan dua tahun. Didalam surat 46 (al-Ahqaf), ayat 15, disebutkan pula bahwa
anak itu baru dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan. Sebab secepat-
cepat masa mengandung ialah enam bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh.
Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi "Bagi siapa yang ingin menyempur-
nokon penyusuan," teranglah pengasuhan dua tahun itu ialah yang sebaik-
baiknya bagi siapa yang ingin mencapai kesempurnaan. Dan kalau ada ha-
langan yang lain, misalnya baru anak berusia enam bulan si ibu telah mengan-
dung pula, bolehlah masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangidaridua
tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu.

Sebagai kita katakan di atas tadi, ayat inimenimbulkan rasa hormat ahli
ahli kesihatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu
lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain,
bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama menjadi ibu susu dari
anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahinya. Meskipun
kejadian pada Rasulullah s.a.w. di waktu masih kecilnya bukanlah menjadi
hujjah dan syariat, kita semuanya mengetahui bahwa di waktu kecilnya Ra-
sulullah disusukan oleh Tsuaibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab,
dan Halimah Sa'diyah, ibu susunya dari BaniSa'ad.

Sungguhpun demikian, namun ada juga di kalangan ulama-ulama yang
sangat streng menjaga kesucian darah anaknya, tidak mau membiarkan anak-
nya disusukan oleh perempuan lain, yang tidak dikenalnya keagungan budi
perempuan itu.

Diceritakan oleh ahli-ahli sejarah, tentang riwayat Imam al-Haramain,
ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, guru dari Imam Ghazali. Ayah darilmam
al-Haramain itu bernama Abu Muhammad al-Juwaini. Kerjanya di waktu
mudanya ialah menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari
penyalinan itu. Dan beliaupun seorang alim besar. Setelah terkumpul oleh
beliau uang dari upah menyalin kitab-kitab itu dapatlah beliau membeliseorang
budak perempuan. Budak itu sangatlah shalih dan taat beribadat, sehingga
suaminya yang alim itu sangat berbahagia beristerikan dia. Maka mengandung-
lah dia dan lahir seorang anak laki-laki, yang diberinya nama Abdulmalik.
Setelah anak itu lahir, Abu Muhammad memesankan dengan sangat kepada
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isterinya itu, supaya jangan dibiarkan ada perempuan lain yang sampai me-
nyusukan anak itu. Dan pesan suaminya itu sangatlah diperhatikannya.

Pada suatu hari dia ditimpa sakit, sehingga air susunya kering dan anak
kecil itu menangis kehausan. Tiba-tiba masuklah ke dalam rumahnya seorang
perempuan tetangga yang kasihan mendengar tangis anak itu lalu diambilnya
dan disusukannya sedikit. Tiba-tiba Abu Muhammad datang dan mas.uk ke
rumah. Beliau lihat anaknya disusukan oleh perempuan lain. Melihat itu hati
beliau tidak senang, dan ..... perempuan itu segera mengundurkan diri, dan
beliau segera pula mengambil anak kecil itu dan'menonggengkan kepalanya dan
mengorek mulutnya, sampai anak itu muntah, sampai air susu perempuan lain
itu dimuntahkannya. Beliau berkata: "Bagiku tidak keberatan jika anak ini
meninggal di waktu kecilnya, daripada rusak perangainya karena meminum
susu perempuan lain, yang tidak.aku kenal ketaatannya kepada Allah."

Anak itulah yang kemudian terkenal dengan Imamul Haramain Abdul-
malik al-Juwaini, guru dari madrasah-madrasah Naisabur dan salah seorang
yang mendidik Imam Ghazali, sampai menjadi ulama besar pula.

Kadang-kadang sedang mengajarkan ilmunya pernah beliau marah-marah.
Maka berkata dia setelah sadar dari kemarahannya, bahwa ini barangkali
adalah dari bekas sisa susu perempuan lain itu, yang tidak sempat aku
muntahkan.

Sebab itu maka susu ibulah yang terutama. Khabarnya konon, Ratu Eli-

zabeth ke II, ratu besar dari kerajaan Inggeris, tetap menyusukan putera
puterinya. Kecuali kalau sakit, niscaya apa boleh buat, dipakailah susu sapiatau
susu kambing. Tetapi kalau hanya menuruti lagak perempuan moden, yang
takut susunya akan lisut, atau kempes, lalu enggan menyusukan anaknya,
nyatalah bahwa jalan fikiran perempuan itu tidak lagi dari lingkungan agama.

Seorang sarjana kenamaan Dr. Paul Gyorgy, mengatakan dalam uraiannya
bahwa: "Air susu ibu manusia adalah untuk bayi manusia, dan air susu sapi
adalah untuk sapi!"

Dikemukakannya pendapat tersebut di atas adalah sehubungan dengan
adanya kenyataan bahwa penggunaan air susu ibu untuk anak manusia dewasa
ini mulai kurang populer. Bahkan di negara-negara yang baru berkembang,
antara lain disebutkan Indonesia, Philipina, Brazil, Costa Rica, Libya dan lain-
lain, lebihkurang 80"/o sampai 90"/" dari bayi-bayi yang mendapat susu dari
ibunya sendiri selama kurang lebih sepuluh bulan, kini juga sudah mulai
berkurang. Bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat
misalnya, di sana cuma 12 sampai 25ol" saja anak-anak bayi yang menerima susu
dari ibunya sendiri. Kebanyakan mereka mendapqtkan susu berdasarkan
resep-resep yang diberikan oleh dokter untuk mengganti susu ibunya.

Padahal dikatakan oleh sarjana tersebut bahwa penggunaan susu yang

bukan susu ibunya bagi anak-anak bayi mempunyai kemungkinan-kemungki-
nan yang sangat membahayakan bagi kesihatan si bayi.

Demikian saran dari sarjana Dr. Paul, seorang professor dalam pediatrics
pada Rumahsakit Umum di Philadelphia. Semoga pernyataan tersebut men-
dapat perhatian dari ibu-ibu di Indonesia, bahwa sesungguhnya: "Susu manusia
adalah untuk manusia dan susu sapi adalah untuk anak sapi." (Disalin dari
majalah Selecta no. 257: Penjuru Angin).
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Lalu datang sambungan ayat: "Dan atas mereka yangmempunyai anak
(kewajiban) perbelanjaan ibu-ibu itu dan pakaian mereka dengan sepatut-
nya."

Lanjutan ayat ini memberikan ketegasan bagi siempunya anak, baik dalam
pergaulan suami-isteri yang diliputi kasih mesra, atau sudah bercerai sekalipun,
menanggung belanja dan pakaian isteri atau jandanya yang tengah menyusukan
anaknya itu menurut patutnya (ma'ruf), yaitu besar kayu besar bahan, kecil
kayu kecil bahan, menurut ukuran hidup (standard) yang layak dalam kehidu-
pan perempuan itu. Ingatlah bahwa seorang ibu dalam zaman menyusukan
anak itu adalah memikul beban yang sangat berat meminta tenaganya, rohani
dan jasmani. Cobalah perhatikan perempuan yang telah berkali-kalimengasuh
anak. Lihatlah badannya yang lemah dan susunya yang lisut. Seorang ibu telah
berkorban, sedang anak yang disusukannya ltu menurut kebiasaan dunia,
adalah dari suaminya itu. Menurut ujar Saiyidina Ali bin Abu Thalib:

16 tW; rv3;3 *'t-') q(Jt 3q,,1\3t,
Ibu-ibu manusia itu hanyalah sekedar pundi-pundi.
Tempat menyimpankqn suatu barong; dan onak selalu dibangsokon

kepada ayahnya.

Oleh sebab itu membela isteri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih
di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami.
Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik sedang dia hamil, atau
sedang dia menyusukan, amatlah jauh dari budipekerti Islam, kalau yang
empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiri yang
telah dibebankannya kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami
lain, karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engkau
jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu. Lalu
datang lanjutan ayat: "Tidaklah diberati satu diri melainkan sekedar kesong-
gupannya." Perbelanjaan dan pakaian isteri atau janda selama mengasuh anak
itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan
tidak boleh meminta lebih daripada kesanggupan suamiatau janda itu. Sebalik-
nya si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat
sampai dua tahun, kalau si isteri berhubung dengan kesihatan tidak sanggup
mencukupkan sedemikian.

"Jongan disusohkon seorong ibu dengan enoknya." Misalnya, terjadi
perceraian, lalu dengan gagahnya si suami mencabut anak itu dari ibunya,
padahal suatu kesusahan yang sangat memberatkan hati perempuan jika
diceraikan dengan paksa dengan anaknya yang amat dikasihi, buah hatinya,
permainan matanya itu. Atau dikurangi perbelanjaannya di luar kepatutan.
Atau sebaliknya: "Dan jangan (pula disusahkan) si empunya anok dengan
anaknyo," misalnya karena bercerai, jika ayahnya rindu hendak bertemu
dengan anaknya, dihalang-halangioleh siibu. Atau diminta perbelanjaan lebih
dari kemampuan si ayah.

Kedua ayat inisangat penting artinya bagipendidikan anak. Kerapkali kita
lihat, terutama pada anak-anak yang ibu-bapanya telah bercerai, timbullah
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dendam kesumat pada diri anak itu sendiri karena didikan yang tidak baik yang
datang dari si ibu atau si ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan
kepada anak yang masih kecil. Sehingga ada anak yang benci kepada ayahnya,
karena selalu ayahnya dibusukkan oleh ibunya di hadapan dia, ataupun sebalik-
nya. Alangkah hiba hati seorang ayah, jika anaknya tidak menghargainya.

"Dan kewajiban warispun seumpama itu pula." Siapa yang dimaksud
dengan waris di sini? Setengah ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud
dengan waris di sini, ialah waris ayah anak itu, jika ayah itu meninggal dunia
sedang anak itu masih kecil. Maka waris ayah itu hendaklah tetap menjaga dan
memelihara anak itu walaupun anak itu telah tinggal dengan ibunya, dan telah
jauh dari tilikan waris si ayah yang lain-lain. Waris yang dimaksud disiniialah
keluarga yang umum, bukan semata-mata waris yang menerima pusaka.

Tegasnya, dengan matinya seorang ayah, janganlah sampai putus silatur-
rahmi yang tinggal buat mendidik, menilik dan melindungianak itu. Sebab itu
maka Imam Ahmad menegaskan lagi bahwa waris itu ialah nenek anak itu, atau
paman-pamannya atau saudara-saudaranya sendiri, setelah ayahnya mati. Ini
dikuatkan lagi dengan ayat-ayat lain tentang penjagaan kepada anak-anak
yatim; baik anak yatim yang kaya, apatah lagi anak yatim yang miskin.

Dalam hal yang demikian, hendaklah semua waris itupun turut membela
anak itu selama dia masih dalam asuhan penyusuan ibunya.

Sekarang datanglah lanjutan ayat. Yaitu bagaimana jadinya kalau kedua-
nya, yaitu suami-isteri itu menimbang, demi kesihatan atau sebab-sebab yang
lain, bahwa anak itu akan dipisahkan dariibunya, dan akan diserahkan kepada
perempuan lain menyusukannya? Untuk menjawab ini datanglah lanjutan ayat.
"Tetapi jika keduanyo," yaitu suami-isteri itu, setelah mempertimbangkan
dengan baik "mengh endaki pemisahan," yaitu menghendaki anak itu terpisah
dari ibunya, tegasnya bercerai susu, sedang waktu dua tahun belum tercapai,
"dari kerledhain mireka berdua dan dengan musyawaiat, makaiidaklah ada
salahnya bagi mereka berdua." Di dalam ungkapan ayat ini bertemulah kata
sepakat suami-isteri di dalam rumahtangga yang bahagia, oleh karena ber-
hubung dengan satu dua hal, misalnya si isteri sakit-sakit, terdapat kata sepakat
bahwa anak ini terpaksa disusukan oleh perempuan lain. Ayat menyatakan,
bahwa kalau kedua pihak sudah sama-sama ridha dan telah dimusyawaratkan
dengan baik, agama tidak melarang lagijika keputusan itu dijalankan. Sebab
pendidikan, pengasuhan dan pembelaan anak adalah tanggungiawab penuh
dari mereka berdua.

Di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan
damai; pertama kalimat Taradhin, artinya berkerelaan kedua pihak, kedua
kalimat Tosyawurin, artinya bermusyawarat kedua pihak, bertukar fikiran.
Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hatirela sama rela,
harga-menghargai, di antara suami-isteri, demi kemuslihatan anak mereka,
mereka memulai musyawarat bagaimana yang akan baik.

Ayat ini mempertegas lagi pelaksanaan ujung ayat 228 di atas, yang telah
kita tafsirkan. Yaitu bahwa si isteri mempunyai hak yang sama dengan suami
dan perlakuan yang sama. Tetapi silaki-lakitempatnya sebagai pimpinan yang
mengambil keputusan terakhir. Di dalam ayat iniditunjukkan cara pelaksanaan
hak dan kewajiban, yaitu di dalam suasana cinta dan musyawarat. Kalau hati
sama-sama terbuka, tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan dan tidak
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ada keruh yang tidak dapat dijernihkan. Hasil keputusan mereka berdua, hasil
dari ridha-meridhai dan musyawarat, diakui dan diridhai pula oleh Tuhan.
Walaupun belum cukup diasuh dua tahun, biarlah kurang, asal itu adalah
keputusan mereka berdua. Sebab mereka berdua lebih tahu keamanan rumah-
tangga dan pendidikan anak-anak mereka. Dan meskipun mereka sudah
bercerai, dan maksud bercerai susu ini terjadi dalam suasana mereka telah
berpisah, namun suka sama suka dan musyawarat itupun masih tetap berlaku,
karena didalam mempertimbangkan soal itu yang mereka perhatikan bukan
kepentingan dan soal diri mereka sendiri-sendiri, tetapi soal hari depan anak
yang masih kecil itu.

"Dan jika kamu menghendaki akan mencari orang yong akan menyusu-
kan anak-anak kamu itu, maka tidaklah ada salahnya atas kamu, apobila
kamu serahkan apa yang akan kamu bayarkan, dengan sepatutnya."

Di sini terdapat kata Kamu untuk orang banyak, tidak lagidihadapkan
kepada suami-isteri berdua saja. Sebab soal ini ditekankan kepada soal mengu-
pah perempuan lain menyusukan seorang anak kecil,.baik karena ibunya
sendiri masih hidup dan masih bersuami, atau ibu anak itu sendiri meninggal
dunia sesudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu telah tinggal pada
seluruh keluarga. Atau ayah anak itu sendiri telah mati, sehingga tempat
musyawarat ibunya telah berpindah kepada keluarga-keluarga yang lain. Itulah
sebabnya maka di ujung ayat iniberalih khitab (tujuan seruan) kepada kamu;
sebab urusan anak itu telah terserah kepada seluruh keluarga. Sebagai hasil
musyawarat bersama, putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan
menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan bersama,
tidak pulalah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan; carilah perempuan
lain yang akan menyusukannya itu dan bayarlah kepadanya, dengan sepatut-
nya. Di siniTuhan memperingatkan lagi dengan kata-kata Bil-Ma'rul, sebagaidi
ayat-ayat yang lain telah bertemu dan akan bertemu, selalu dikatakan Bil-
Mq'ruf. Kitapun tahu bahwa ma'ruf itu pada soal artinya ialah yang dikenal,
yang dipandang patut menurut hukum yang umum dalam masyarakat, menilik
ruang dan waktu. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan;
yang diupah jangan sampai berkata "Murah amat!" dan yang mengupah jangan

sampai berkata: "Terlalu mahal!" Apatah lagiyang dibicarakan ini adalah soal
kemuslihatan kanak-kanak yang masih kecil. Dan kemuslihatan kanak-kanak
yang masih suci. Itulah sebabnya tanggungjawab yang amat penting ini ditutup
dengan seruas takwa pula:

"Dan takwalah komu sekolian kepada Allah, dan ketahuilah bohwasanya
Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan ifu. " (ujung ayat 233).

Hendaklah kamu sekalian takwa kepada Allah, baik suami-isteriataupun
isteri, atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang
bersedia menerima upah itu. Ingatlah bahwa anak kecil ini adalah amanat Allah
atas kamu semuanya. Meskipun kita telah berikrar membuat janji, tertulis hitam
di atas putih namun janji dapat dimungkiri. "Janji biasa mungkir, titian biasa
lapuk", karena kita manusia tidak sunyi daripada lalai dan alpa. Tetapiapabila
kita ingat bahwa segala yang kita kerjakan, tidak lepas dari penglihatan Allah,
hilanglah niat hendak berlaku curang. Apatah lagi semuanya ini adalah seruan
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kepada orang-orang yang telah mengakui beriman kepada Allah dan Rasul dan
kepada pembalasan di akhirat.

Iddoh Berkabung
"Dan orang-orong yang meninggal dori antara komu, sedong mereka

meninggolkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahon diri mereka
empat bulan sepuluh hari..." (pangkal ayat 234).

Artinya, Iaki-laki yang meninggal dunia, sedang dia beristeri, maka isteri itu
menahan diri, atau berkabung, lamanya empat bulan sepuluh hari. lnilah yang
dinamai iddah wafat, atau iddah berkabung.

Menurut riwayat, orang zaman Jahiliyahpun mempunyai cara berkabung
demikian yang setahun lamanya. Selama setahun itu isteri yang ditinggalkan
mati oleh suaminya itu berkurung di dalam rumah, tidak boleh keluar-keluar,
tidak boleh berhias, bahkan tidak boleh mandi-mandi, sehingga sampai ada
yang berbau busuk. Maka datanglah peraturan ini, iddah karena berkabung
kematian suami hanya empat bulan sepuluh hari.

Selama 4 bulan 10 hari itu, hendaklah si isteri menyatakan dukacitanya
dengan meninggalkan segala lagak berhias, tidak memakai yang harum-harum
(wangi-wangian) dan tidak bercelak mata. Menurut fatwa Imam Malik dan Imam
Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, jika misalnya perempuan yang sedang ber-
kabung itu mendapat sakit mata, sehingga terpaksa memakai celak, bolehlah
dipakainya celak itu pada malam hari, dan setelah hari siang, hendaklah segera
dihapusnya.

Cara berkabung begini hanya ditentukan untuk menghormati kematian
suami saja, oleh perempuan yang kematian suami. Adapun dalam hal lain,
misalnya kematian saudara, kematian ayah dan ibu, berkabung hanya diizinkan
tiga hari.

Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Muslim daripada Aisyah,
berkata dia bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

$,*x a; 4 &G :lfl rlu +\,;i';J1iU^J
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"Tidaklah halal bagi seorang perempuon yangberiian kepada Allah don
hari yang akhir bahwa berkabung otos mayot, lebih dari tiga hari, kecuali
terhadap suaminya, yoitu 4 bulan 10 hari."

Kemudian tersebut pula dalam satu Hadis yang dirawikan oleh al-Baihaqi
bahwasanya Abu Sufyan meninggal dunia, maka puteri beliau Ummul Mu'mi-
nin, ibu kita Ummi Habibah berkabung pula sampaitiga hari. Setelah genap tiga
hari, beliau panggil seorang dayangnya, lalu dimintanya wangi-wangian dan
diminyakinyalah kepalanya lalu berkata beliau: "Demi Allah, aku tidaklah
memerltrkan harum-haruman ini. Cuma aku pernah mendengar Rasulullah
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s-a.w- bersaMa dari atas mimbar, berkata bahwa tidaklah halal bagi seorang
perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, berkabung atas suatu
kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu 4 bulan
sepuluh hari." Demikian jugadiriwayatkanorangseketika isteriRasulullahyang
seorang lagi, yaitu Tainab binti Jahasy kematian saudara laki-lakinya. Beliau
inipun berkabung sampai tiga hari. Dan pada hari keempat beliau minta pula
'wangi-wangian dan beliau berkata sebagai perkataan Ummi Habibah itu pula,
bahwa beliau tidaklah memerlukan harum-haruman, sebab beliau mendengar
Rasulullah s.a.w. bersaMa dari atas mimbar, bahwa perempuan yang beriman
kepada Allah dan Hari Akhirat hanya berkabung tiga hari, kecuali terhadap
kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari.

Pada hari berkabung yang empat bulan sepuluh hari itu janganlah dia
memakai sutera dan pakaian-pakaian yang bernama berhias dan memakai
perhiasan emas dan perak. Di waktu itu tanggalkanlah dukuh dan gelang.

Terdapat perselisihan ulama tentang perempuan yang ditinggalkan mati
oleh suaminya, padahal dia masih hamil. Setengah berpendapat bahwasanya
bagi perempuan yang tengah hamil, maka iddahnya habis setelah anak yang
dalam kandungannya itu lahir ke dunia. Walaupun anak itu lahir sesaat saja
sesudah suaminya itu wafat. Di saat itu juga dia telah boleh kawin. Mereka yang
berpendapat demikian adalah mengambil alasan dari Hadis yang dirawikan dari
seorang perempuan bernama Subai'ah al-lslamiyah. Dia adalah isteri daripada
Sa'ad bin Khaulah, keturunan Bani Amir bin Lu'ay, salah seorang sahabat yang
hadir dalam perang Badar. Seketika Rasulullah mengadakan hajiwada' (sela-

mat tinggal), di waktu itu meninggallah Sa'ad bin Khaulah itu, sehingga
tinggallah Subai'ah menjadijanda. Sedang dia dalam hamil pula. Maka tidak
lama setelah itu, lahirlah anaknya. Setelah lepas dari masa nifasnya, dipakainya-
lah pakaian indah-indah, menunjukkan pertanda bahwa dia telah bersedia
menerima pinangan orang. Melihat keadaan itu datanglah kepadanya seorang
karabatnya dari Bani Abdid-Daar, namanya Abus-Sanabil bin Ba'kak, lalu
berkata: "Mengapa engkau telah berhias, seakan-akan menunjukkan engkau
sudah ingin kawin lagi, padahalbelum cukup 4 bulan 10 hari suamimu mening-
gal."

Berkata Subai'ah:"Setelah mendapat pertanyaan demikian, berkemaslah
aku, dan sore itu datanglah aku menghadap Rasulullah s.a.w. meminta fatwa
beliau tentang kejadian pada diriku ini. Lalu beliau berfatwa, bahwa aku sudah
lepas dari iddah, sebab anak yang aku kandung sudah lahir dan beliau bolehkan
aku kawin lasi jika aku menghendaki demikian, "Hadis ini dirawikan oleh
Bukhari dan Muslim."

Ibnu Syihab menjelaskan, tidak mengapa perempuan itu nikah setelah
anaknya lahir, meskipun dia masih didalamdarah nifasnya, asalsajalaki-lakiitu
tidak mendekatinya sampai dia suci dari nifas.

Dari jalan ini maka mereka berpendirian bahwasanya ayat berkabung 4
bulan 10 hari ini adalah buat umum, lalu dikecualikan (dikhaskan) dengan ayat
iddah hamil, yang tersebut dalam Surat at-Thalak (Surat 65), bahwa iddah hamil
ialah sampai bila anaknya telah dilahirkannya.
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Tetapi ada lagi pendapat lain, bahwasanya iddah itu mana yang lebih
panjang. Oleh sebab itu, menurut pendapat ini, seorang perempuan yang
ditinggalkan mati oleh suaminya, walaupun anaknya lahir sejam sesudah suami-
nya wafat, hendaklah dia beriddah dengan iddah berkabung juga, artinya
cukupkan 4 bulan 10 hari. Yang berpendapat begini adalah kedua sahabat yang
alim, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas.

Dan dari ayat ini dapat pula difahamkan, bahwa umum terkena oleh
peraturan ini, segala isteri, baik isteri yang masih kecil (belum baligh), atau isteri
yang belum disetubuhi, atau isteri yang telah tua, atau isteri merdeka ataupun
isteriyang telah putusasa daripada haidh. Sebab iddah wafat bukanlah semata-
mata diuntukkan untuk mengetahui adanya benih si suami di dalam rahim, yang

iddahnya ialah tiga kalisucitiga kali haidh, sebagaimana diterangkan pada ayat
228 di atas tadi; iddah wafat adalah iddah berkabung, iddah untuk menyatakan
pada berdukacita.

Kemudian datanglah lanjutan ayat'. "Moka arybila telah sompai ianii
mereka ifu," telah habis masa iddah berkabung 4 bulan 10 hari, "tidoklah
mengapa otas kamu, pado apa yang mereka perbuat poda diri mereka dengan
sepatutnya." Sehabis iddah wafat 4 bulan 10 hari itu, maka tidaklah perlu komu
yang lain, yang menjaga dan memeliharanya selama dia dalam iddah jika dia
berhias kembali. Jika dia memakai baju yang bagus, memakaiperhiasan emas
perak, berbedak dan berlangir; asal saja dengan patut! Yaitu berhias secara
orang baik-baik, jangan sebagai orang "genit" yang dengan cara kasar hendak
mencari-cari laki. Sekali lagi di sini terdapat Bil-Ma'rut', dengan sepatutnya:
menjadi dalil yang kuat betapa pandangan mata orang umumpun turut menen-
tukan sopan-santun seseorang. Kemudian dikunci lagi dengan ayat: "Dan Allah
terhadap aW yang kamu kerjakan adalah songo/ tahu." (ujung ayat 234).

Ujung ayat inipun amat luas kandungannya. Segala keluarga yang menjadi
pelindung perempuan itu selama dia di dalam iddah wafat, bertanggungiawab di
hadapan Allah tentang keselamatan dan keamanan p€rempuan itu. Dan perem-
puan itu sendiripun bertanggungiawab atas dirinya di dalam memelihara sopan-
santun dan segala kepatutan selama dalam iddah. Dan setelah dia diizinkan
keluar rumah atau kembali berhias, Allahpun tidak melepaskan tilikanNya
daripadanya. Supaya dia dan semua yang bersangkutan tetap hati-hatimenjaga
ketentuan.

Ayat ini menunjukkan betapa penghargaan Allah kepada tegaknya suatu
rumahtangga, dan betapa pula terjalinnya kisah cinta suami-isteri. Sehingga
perkabungan diakui dan diatur. Maka sebagai tersebut di dalam Hadis yang
dirawikan oleh Aisyah, dikuatkan oleh Hadis yang didengar oleh isteri Ra-

sulullah yang seorang lagi yaitu Ummi Habibah, dan didengar lagi oleh isteri
beliau yang seorang lagi, Zainab binti Jahasy, teranglah bahwa berkabung 4
bulan l0 hari adalah termasuk halyang seharusnya diperhatikan oleh perem-
puan yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul.

Lantaran itu amat salahlah menurut agama, jika perempuan yang tengah
berkabung itu keluar dari rumahnya, bertandang kian kemari dalam masa
berkabung itu. Atau berhias-hias, seakan-akan tidak dapat menahan hatiuntuk
mencari suami yang baru, padahal tanah penggalian kubur suaminya yang lama
masih merah. Dan amat tercelalah kebiasaan baru yang terdapat di beberapa
kota di negeri kita di zaman sekarang, yaitu si perempuan itu sendiri pergi pula
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menghantarkan jenazah suaminya ke kuburan, menunggunya sampai terku-
bur. Di sini dia telah menempuh dua kesalahan; pertama melanggar larangan
Nabi, terhadap sekalian perempuan, agar jangan mereka ikut mengantar
jenazah ke kuburan. Kedua dia telah melanggar perintah Allah agar selama 4
bulan 10 haridia berdiam diridalam rumahnya. Padahalkalau iddahberkabung
telah selesai, bolehlah dia berhias untuk menunggu pinangan suami yang baru
kalau dia ingin.

(235) Tidaklah dosa atas kamu darihal
peminangan perempuan yang
kamu sindirkan atau apa yang
kamu simpankan dalam dirimu.
Allah mengetahui bahwasanya
kamu akan mengenang'ngenang
perempuan-perempuan itu. Te-
tapi jangan kamu berjanji dengan
mereka itu secara rahasia. TetaPi
hendaklah kamu katakan kata-
kata yang sopan. Dan jangan

kamu tentukan ikatan nikah, se-

hingga sampai catatan kepada
janjinya (iddah); dan ketahuilah
bahwasanya Allah mengetahui
apa yang ada di dalam dirimu
masing-masing, sebab itu hati'
hatilah terhadapNya. Dan keta-
huilah bahwasanya Allah adalah
Maha Pengampun, lagi Penya-
yang.

(236) Tidaklah ada halangan atas kamu
jika kamu mentalak perempuan,
selama tidak kamu sentuh
mereka, atau sebelum kamu
tentukan kepada mereka (ma-
har) yang difardhukan dan beri-
lah mereka bekal; (yaitu) bagi
orang yang berkelapangan seke'
dar (lapangnya), dan bagi yang
berkesempitan menurut kadar-
nya (pula), yaitu bekalan yang
sepatutnya. Menjadi kewajiban
bagi orang-orang yang ingin ber-
buat kebaikan.
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(237).
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Dan jika kamu talak mereka se-
belum kamu menyentuh mereka,
padahal telah kamu tentukan
untuk mereka (mahar) yang di-
fardhukan itu, maka separohlah
dari apa yang kamu fardhukan
itu. Kecuali jika mereka maalkan,
atau memberi maaf yang di-
tangannya terpegang ikatan
nikah itu. Dan bahwa kamu ber-
maaf-maafan itulah dia yang lebih
dekat kepada takwa. Dan
janganlah kamu lupakan kebak-
tian di antara kamu. Sesungguh-
nya Allah terhadap apa yang
kamu kerjakan adalah melihat.
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Terkena Hati Kepada Perempuan
Dolam lddah

Terhadap seorang perempuan yang di dalam iddah kematian suami, atau
perempuan yang telah talak ba'in (tidak dapat surut lagi suaminya yang perta-
ma, sebab sudah talak tiga), bolehlah seorang lakilaki menaruh hati dan ber-
cita-cita kalau telah sampai iddahnya hendak meminang dia.

'Tidakloh doso ofos komu dari hal peminangon perempuan yang kamu
sindirkon atau apa yang kamu simpankan dalom dirimu. Allah mengetahui
bahwasanya kamu mengenang- ngenong perempuon-perempuan itu." (pang-
kal ayat 235). Pada panqkal ayat ini kita diberi petunjuk bahwasanya peraturan
syara' Agama Islam itu bukanlah suatu peraturan yang kaku dan beku, melain-
kan membuka apa yang terbuhul dalam hati seseorang. Dan lahir ayatpun
memberikan petunjuk bagi kita akan kasih-sayang Tuhan kepada hambaNya
laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang laki-laki
yang "ada hati" kepada seseorang perempuan janda yang masih dalam ber-
kabung, atau perempuan janda dari folok boln (talak tiga yang tidak bisa rujuk
lagi), tidokloh dia berdoso jika dimulainya pinangan atau telangkai secara
sindiran, atau dia simpan saja satu cita-cita dalam hati akan meminang perem-
puan itu jika iddahnya sampai. Tuhan menegaskan, mengapa orang itu tidak
berdosa? Inilah sebab perasaan cinta yang ada dalam hati, adalah tumbuh
sendiri, termasuk tabiat laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan menyampai-
kan pinangan dengan sindiran lagi tidak berdosa, apatah lagi hanla menyimpan
perasaan. ltu sebabnya maka Tuhan menjelaskan di lanjutan ayat bahwa Tuhan
mengetahui bahwa kamu selalu terkenang-kenang akan dia. Sebagai pepatah
Melayu; "Mabuk kepayang, siang tidak tersenangkan, malam tidak tertidur-
kan."
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Di sini kita bertemu beberapa kalimat yang menghendakipengertian dan
pengupasan. Pertama bertemu kata-kata 'Arradh-Tum, yang berasal dari
Ta'ridh, artinya yang kamu sindirkon. Az-Zamakhsyari pengarang Tafsir al-
Kasysyaf, ahli seni yang mendalam rasa seninya dalam hal bahasa, mengatakan
bahwa Ta'ridh, atau sindiran ialah menyebut barang sesuatu, yangorangdapat
memahamkan bahwa yang dimaksud bukan itu! Lalu beliau perbuat sebuah
misal, tentang seorang yang berhajat mengatakan kepada orang tempat dia
berhajat itu; "Saya datang kemari ialah untuk mengucapkan salam kepadamu,
dan karena ingin memandang wajahmu yang mulia." Maka oleh karena perem-
puan itu halus perasaannya, dapatlah dia memahami bahwa dia bukan semata-
mata datang hendak mengucapkan salam atau menantang wajahnya, melain-
kan lebih jauh dan dalam dari itu.

Kata-kata kedua ialah Khitboh, artinya pinangan atau telangkai. Kalau
dibaca dengan kho baris di depan, yaitu Khufboh, berartilah dia pidato. Maka
dalam ayat ini dapatlah kita memahamkan bahwa seorang perempuan yang

masih di dalam iddah berkabung atau iddah ba'in, boleh ditelangkai, boleh
dipinang, asal saja dengan cara sindiran. Jangan memakai kata yang tepat.

Sebab dia sendiripun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu.

Misal yang dikemukakan az'Zamakhsyari di dalam Talsir al'Kasysyo/itu
hanyalah semata-mata misal. Kitapun dapat mencari perkataan sindiran yang

lain lagi. Bahasa dan sopan-santun kitapun mempunyai banyak cara di dalam
menyindir- Misalnya, terlanjur kata perempuan itu: "Ah, nasib saya. Suami saya
sudah meninggal, siapa lagi yang akan sudi melindungi saya!" Lalu disambut
oleh lelaki yang jatuh hatiitu: "serahkanlah diriencik kepadaTuhan. Pastiakan
ada orang yang akan melindungi." Dan lain-lain sebagainya, asal sopan dan
jangan dahulu bertepat-tePat.

Atau suruh perempuan lain yang dekat dengan janda itu mengatakan
kepadanya: "Rupanya si fulan itu ada menaruh hati kepada saudara. Tetapi
didiamkannya sebab saudara masih dalam iddah."

Kemudian datanglah sambungan ayat guna menjaga pinangan orang itu
harus tetap bersikap sindiran, jangan melanggar: "Tetapi jangan kamu berianii
dengan mereka itu secara rahasia." Karena hati telah "mabuk kepayang",
jansanlah sampai melanggar batas. Lalu diadakan pertemuan rahasia dengan
p.re-pran itu, lalu mengikat janii akan kawin, sebab perempuan itu masih
dalam iddah dan adalah jauh daripada kesopanan kalau perasaannya diganggu
dengan kenangannya kepada mendiang suaminya dipecah oleh rayuan lain.
Demikian juga perempuan yang dalam iddah talak ba'in. "Tetapi hendaklah
komu katakan kata-kata yang sopan " Di dalam ilmu nahu "tetapi" di sini
adalah pengecualian yang terputus (istitsna'munqathi'), artinya bahwa kamu
tidak mengadakan perjanjian rahasia dengannya. Yang boleh hanya kata-kata
yang sopan, kata-kata yangma'ruf , yang diakui bahwa kata dan sikap itu tidak
menyalah pada pendapat umum. Tegasnya kembali, kepada cara yang pertama
tadi iuga, yaitu secara sindiran yang halus. oleh sebab itu janganlah kita salah

mengartikan ayat, lalu kita katakan bahwa perjanjian rahasia tidak boleh,
kecuali kalau pertemuan rahasia itu memakai kata-kata yang sopan belaka.

Bukanmaksud ayat yang demikian. Pertemuan rahasia di antara seorang laki-
laki dengan perempuan yang tidak disaksikan oleh orang lain, adalah khalwat
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yang sangat dilarang syara' dan tidak ma'ruf. Betapapun sopan yang dibicara-
kan, namun bahayanya amat besar. Sedangkan berkhalwat dengan perempuan
lain yang tidak dalam iddah lagi terlarang, apatah lagi berkhalwat dengan
perempuan yang dalam iddah. Kemudian datang larangan yang lebih tegas lagi.
"Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah, sehinggo sampai catatan kepada
janjinya." Guna penguatkan keterangan di atas tadi, meskipun dalam kata
sindir-menyindir kedua belah pihak, dengan cara yang sopan-santun, sudah ada
kesepakatan, namun sebelum lepas iddah belumlah boleh mengakad nikah.
Hendaklah kedua belah pihak sama-sama sabar menunggu iddah itu. Lantaran
itu pula maka lanjutan ayat lebih dijelaskan lagi: "Dan ketahuilah bahwasanya
Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu mosing-mosing, sebob ifu
hatihatilah terhadapNyo." Lanjutan ayat ini adalah menunjukkan kontrol
Tuhan atas jiwa manusia, supaya mereka jangan terlalu memperturutkan
perasaan. Tuhan tidak menutup mati perasaan itu, Tuhan tidak memandang
berdosa jika ada perasaan tersembunyi, bahkan terus menelangkai dengan
sindiran. Tetapi Tuhan akan murka kalau sekiranya perasaan diperturutkan,
lalu melanggar kesopanan, sampai berkata tepat kepada orang di dalam iddah.
Dan pada ayat yang sebelumnyapun telah diperingatkan kepada perempuan
yang dalam iddah berkabung itu supaya dia menahan diri, menjaga kesopanan.
Tuhanpun dengan irama ayat ini dapat kita ketahui, lebih senang jika sehabis
iddahnya perempuan itu mendapat suami yang baru, jangan terlalu lama
hidupnya terlantar. Tetapi "tenggang-menenggang" Tuhan itu janganlah di-
terima dengan salah.

Lalu di akhir ayat Tuhan bersabda: "Dan ketahuilah bahwasanya Allah
Maha Pengampun lagi Penyayang."

Dengan tutupan ayat ini masih dapat kita menyimbahkan rahasia bahwa
"kena hati" dan meminang dengan sindiran itu adalah keadaan yang berha-
dapan dengan beberapa kesulitan. Maka jika terjadibeberapa kejanggalan yang
tidak sengaja, yang bukan sengaja melanggar, dapatlah diampunioleh Tuhan.
Dan ayat inipun memberikan isyarat, bahwa kalau dapat janganlah diperturut-
kan "rasa hati" itu.

Dengan ayat ini pula Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan-
perempuan yang di dalam iddah itu "menerima" dengan diam segala pinangan
yang disindirkan kepadanya, tetapi belum menjawabnya dengan sesuatu kepu-
tusan. Supaya kelak bila sampai iddahnya dia bisa memilih kalau yang memi-
nang sindir itu berdua bertiga. Dan pada masa itu, karena iddahnya telah
sampai, wali penjaganya dalam iddah itu tidak boleh menghambatnya lagikalau
akan keluar, asal menurut yang ma'ruf, sebagai disebut di dalam ayat 240 di atas
tadi.

T alok Sebelu m Disetubuhi
'Tidaklah ada halangan atas kamu jika kamu mentalak perempuan

selama tidak kamu sentuh mereka, atau sebelum kamu tentukan kepada
mereka (mahar) yang dit'ardhuken." (pangkal ayat 236).
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untuk mengetahui kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan isteri
sebelum "disentuh", tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum
maharnya dibayar, hendaklah kita ketahuiadat-istiadat setengah negeri, dalam
Islam, terutama seketika ayat ini turun. seorang gadis mempunyai juga suatu
kewajiban yang mulia di samping akan bercampurgaulnya dengan suaminya,
ialah menghubungkan di antara dua keluarga, supaya lebih akrab. sampai
sekarang di negeri-ttegeri Islam yang belum kemasukan pengaruh barat, atau di
negeri-negeri timur seumumnya masihlah kuat dan penting hubungan ipar
beian di intara kedua keluarga itu, sehingga berkesan menjadi pepatah di
beberapa negeri di Indonesia kita ini: "Yang nikah adalah mempelai sama

mempelai, tetapi yang kawin adalah keluarga dengan keluarga." Kadang-

kadang seorang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan
anaknya kepada seorang laki-lakiyang dia sukai, terlebih-lebih untuk memper-

karib persaudaraan, dan laki-laki menerimanya. Kemudian kawinlah mereka.

Kemudian ternyata bahwa perempuan itu tidak suka kepada suaminya, atau si

suami tidak suka kepada perempuan itu, padahal mereka belum lagi campur
sebagai suami-isteri. Maka pada waktu itu, sebelum berlarut-larut bolehlah
mereka bercerai. Dan dalam hal yang lain lagi, meskipun seketika akad-nikah
sudah wajib diterangkan berapa mahar akan dibayar, ada pula yang berjanji
bahwa mahar itu fidok funoi dibayar hari itu melainkan dijanjikan diharilain.
Maka kalau keputusan bercerai (talak) juga akan terjadi, tidaklah mengapa.
Artinya boleh mentalak sebelum mahar dibayar. Tetapi di lanjutan ayat di-
terangkan kewajiban mentalak isteri sebelum dicampuri, atau sebelum mahar
dibayar itu :'Do n b e r il ah mer eka b ekal, (y ait u) bagi or ang y ang b e rkelapangon
sekedar lapangannya." Tegasnya berilah perempuan itu uang pengobat hati-

nya. Kalau engkau orang kaya berilah menurut ukuran kekayaanmu. "Danbagi
yang berkesempitan menurut kadarnya (sekedar kemampuannyapulo). " Lalu
dijelaskan apa macamnya bekalan pengobat hati itu' "Yaitu bekalan yang

sepatutnya." Sekali lagi yang sepatutnya, atau yang ma'ruf . Yaitu yang patut
minurut kebiasaan di tempat itu dan di masa itu. Dan di ujung ayat lebih

ditegaskan lagi'. "Menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat
kebaikan." (ujung ayat 236). Inilah pendidikan budipekerti yang sedalam-

dalamnya kepada orang yang beriman.

Sebab meskipun dua suami-isteri tidak jadi melanjutkan pergaulan. Diorak
buhul sebelum berlarut-larut, meskipun akan bercerai, janganlah meninggalkan
jejak yang tidak baik di hati keluarga kedua belah pihak. Jangan menimbulkan
kesan pada orang luaran bahwa bercerai karena perempuan itu tidak baik.
Sehingga walaupun mereka berdua yang bercerai, kekeluargaan kedua belah
pihak masih tetap berbaik-baikan. Dan orang luar tidak mencela.

Lebih baiklah kita berpegang teguh langsung kepada al-Quran ini. Sebab di

kalangan ulama Fiqh memang ada juga pertikaian, setengah mengatakan wajib,

setengah mengatakan mandub atau "sunnat" saja membayar uang pengobat

hati itu. Kita pegang ujung ayat, yaitu bahwa ini adalah kewajiban bagiorang
yang ingin berbuat baik, yaitu muhsinin, dari kata ihson. Bukankah sebagai

Murli* kitu beragama memegang tiga rangka yang tidak terpisah, yaitu (Islom,

Imon dan lhsani) Ihsan ialah beribadat kepada Allah, seakan-akan Allah itu
kelihatan, dan walaupun kita tidak dapat melihat Dia, namun Dia tetap melihat
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kita. Sebab itu pula maka ahli-ahli Tasauf mengatakan bahwa iman untuk hati,
Islam untuk amal dan Ihsan untuk perasaan. Alangkah malangnya hidup orang
yang tidak berperasaan.

Saiyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah s.a.w. ketika
menceraikan seorang isterinya telah mengirim uang pengobat hati ini 10,000
dirham. Uang 10,000 dirham, dari seorang sebagaiSaiyidina Hasan adalah
ma'ntf, patut. Tetapi seketika menyampaikan uang itu masih beliau berkata
dengan segala kerendahan hati: "Uang itu hanya sedikit, dari seorang kekasih
yang terpaksa berpisah."

Uang obat hati itu dinamai mut'ah. Benar-benar pengobat hati yang luka
karena bercerai, tetapi apa boleh buat; ada masa bertemu, ada masa berpisah.

"Dan jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka." Artinya
sebelum disetubuhi, "padahal telah kamu tentukan untuk mereka (mahar)
yang dilardhukon itu, maka separohlah dari apa yang difardhukan itu."
(pangkal ayat 237).

Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai, berilah uang
pengobat hati. Bagaimana tentang mahar? K.rrena belum lagi bercampur, maka
mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separoh. Kalau
misalnya telah dibayar mahar 10,000 maka yang wajib dibayar hanya 5,000.
Kalau mahar ketika nikah telah dibayar habis maka pihak yang perempuan
hendaklah mengembalikan 5,000 dan kalau belum dibayar samasekali. maka si
lelaki wajib menyerahkan 5,000 saja. Ini adalah lain dari mut'ah tadi. "Kecuali
jika mereka moafkan," yaitu perempuan itu memaafkan, "atolt memben maaf
yang di tangonnya terpegang ikotan nikah itu." Yaitu pada laki-laki, sebab dia
berhak menibuka buhulikatan nikah dengan lafaz talaknya. Disinidibuka se-

kali lagi untuk kedua belah pihak pintu berbuat kebaikan; ihson. Peraturan su-
dah ada, mahar yang wajib hanya separoh, sebab belum sampaibersetubuh.
Tetapi peraturan yang ditentukan Allah itu tidak berlaku lagi, karena diantara
kedua belah pihak ada yang memaafkan. Disinididahulukan menyebut "kolau
perempuon itu memaafkon. " Dia dianjurkan lebih dahulu memberimaaf, sebab
dia telah mendapat uang pengobat hati. Tetapi kemungkinan berbuat baik
masih dibukakan bagi yang laki-laki, silahkan pula dia memaafkan. Sehingga
kalau mahar telah dibayarkan kontan beres, dia berkata tidak usah dikembali
kan lagi. Atau dibayarnya samasekali, si perempuan atau walinya sebagai
wakilnya menyatakan tidak usah dibayar lagi yang separoh itu. Sehingga
perceraian meninggalkan suasana yang mengharukan sekali, sebab yang me-
lakukan orang-orang muhsin semua. Kalau sekiranya terjadi tolak-tolakan,
yang perempuan memberi maaf, yang laki-lakipun memberimaaf pula, bolehlah
hakim atau keluarga campurtangan menyelesaikan, sehingga suasana lebih
mengenakan iman. Kemudian Tuhan berfirman di lanjutan ayat;"Bahwa kamu
bermoaf-maafan itulah dio yang lebih dekat kepada takwa." Setiap Muslim
dan Muslimat takwa itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Ditambah lagi
oleh Tuhan anjuranNya: "Dan janganlah kamu lupakan kebaktian di antara
kamu. " Maaf-memaafkan, beri-memberi, sama-sama meninggalkan kesan yang
baik, yang walaupun ada perceraian, namun silaturrahmi kedua belah pihak
masih tetap utuh dan teguh, untuk melanjutkan lagikewajiban-kewajiban lain
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dalam pergaulan hidup. Karena akan ada juga hubungan-hubungan yang lain
dalam waktu yang lain. "Sesungguhnya Allah terhadap apa Wngkamukerja-
kan adalah melihat." (ujung ayat 237).

Samasekali hal yang dihadapi dan diatasi ini tidaklah lepas dari penglihatan
Tuhan dan dalam catatanNya. Perbuatan dan cara pemecahan soal yang baik
dan berjalan lancar itu mendapat restu kasih dariAllah, menjadipahala semua.

Adapun ulama-ulama Salaf yang menghukum mut'ah wajib ialah Ali bin
Abu Thalib, AMullah bin Umar dari sahabat. Dan dari tabi'in ialah Hasan al-
Bishri, Said bin Jubair, Abu Qilabah,az-Zuhry,Qatadah, dan ad-Dhahhak dan
lainlain.

Sahabat Nabi yang memaafkan mahar yang telah dibayarnya ialah Jubair
birt Muth'im. Dia nikah dengan anak perempuan sahabat Rasulullah yang
terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash, lalu diceraikannya sebelum disetubuhi-
nya. Dan dibayarnya habis mahar semua ketika talak. Maka bertanyalah orang
kepadanya tentang hal itu, lalu dijawabnya: "Beliau minta saja menikahianak-
nya, maka payahlah buat saya menolaknya. Sekarang saya yang menceraikan
anak beliau, maka sayalah yang merasa lebih patut memaafkan semuanya."

Marilah kita perhatikan dengan seksama ayat-ayat ini, terutama tentang
talak, rujuk, ilaa', iddah wafat, bercerai dua kali, bercerai sebelum setubuh,
maaf-memaafkan mahar, mut'ah pengobat hati dan perhatikan pula bahwa
pada tiap-tiap ayat ada peringatan takwa. Rumahtangga yang manakah yang
dicita-citakan Islam? Cobalah perhatikan Islam kepada sumbernya sindiri,
adakah penganiayaan kepada perempuan? Sampai ketika akan menceraisusu-
an anak, dianjurkan berkerelaan dan musyawarat; wahai bagaimanalah bentuk-
nya rumahtangga Islam?

Kadang-kadang termenunglah kita memikirkan keadaan kita kaum Mus-
limin sendiri. Berapa banyak orang yang menceraikan isteri semena-mena.
Berapa banyak pergaulan yang kacau-balau?

Pada pendapat penulis "Tafsir" ini, terlebih dahulu wajiblah kaum Muslimin
belajar peraturan nikah-kawin, talak dan rujuk darial-Quran sendiri, setelah
matang barulah berpindah kepada kitab-kitab Fiqh untuk semata-mata penin-
jauan belaka.

(238) Peliharalah olehmu dengan sung-
guh-sungguh shalat-shalat itu
dan shalat yang paling tengah,
dan berdirilah kamu, karena
Allah dengan khusyu'.

(239) Tetapijika kamu dalam ketaku-
tan, maka (kerjakanlah) dengan
berjalan atau berkendaraan.
Tetapi apabila telah aman kamu,
maka sebutlah nama Allah se-
bagaimana yang telah Dia ajar-
kan kepada kamu, perkara yang
(dahulunya) kamu tidak tahu.
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R.V. Bodely, seorang pengarang Amerika yang lama mengembara di
Tanah Arab, dalam bukunya meriwayatkan hidup Nabi Muhammad s.a.w.
menerangkan bagaimana kesan pujangga Perancis yang terkenal, yaitu Vol-
taire, seketika mula-mula membaca salinan al-Quran. Voltaire mengatakan
bahwa mula-mula membaca al-Quran itu kita hanya melihat susunan yangtidak
teratur, kacau dan tidak dapat difahami. Tetapi kalau telah dibaca berulang
lengan tenang, kita kian Iama kian terpesona. Demikian kira-kira simpulan
kesan Voltaire tentang al-Quran.

Bagaimana sebabnya dia berkesan demikian? Yah, karena dilihatnya dalam
al-Quran itu sepintas-lalu, nampaknya tidak teratur. Sedang asyik-asyik mem-
bicarakan dari hal iddah, talak, mut'ah, maaf-memaafkan mahar, sekarang tiba-
tiba membicarakan shalat. Tetapisetelah dia baca dengan tenangdan berulang,
baru dia faham dan baru terasa enaknya. Padahal yang dibacinya itu hanya
sa,linan, bukan asli bahasa Arab dan mengetahuimaknanya tidak menampik
ada kekacauan susunan. Al-Quran adalah bacaan untuk dirasakan. Bertambah
dirasakan dan diresapkan, bertambah hilang kekacauan yangadadalam fikiran
ketika membacanya. Rupanya bukan al-Quran yang kacau, tetapi fikiran
sendirilah yang kacau sebelum mendapat kuncinya.

Tadi membicarakan urusan pinang-meminang, nikah-kawin, talak sebelum
bercampur dan mut'ah dan lain-lain. Tetapi semuanya dikunci selalu dengan
takwa kepada Allah, bahwa Allah melihat, Allah mengetahui, Allah Pengampun,
Allah Penyayang.

Bagaimana seorang Muslim dapat merasakan sifat-sifat Allah itu kalau dia
tidak memelihara hubungan jiwanya yang baik dengan Allah? Bagaimana
rumahtangga, suami-isteri, pendidikan anak akan berjalan lancar dengan dasar
takwa, kalau ibadat kepada Tuhan dilalaikan dan diabaikan? Dan tiang agama
ialah shalat! sebab itu jika singgah kepada memperingatkan shalat, bukinlah
dia terpisah dengan ayat yang sebelumnya, dia adalah akibat yang wajar dari
susunannya.

"Peliharalah olehmu dengon sungguh-sungguh s halat-shalat itu dan shalat
yang paling tengah, don berdirilah kamu karena Allah dengan khusyu'. " (ayat
238).

Untuk kepentingan jiwamu sendiri, dan untuk ketenteraman rumahtangga-
mu, supaya kamu merasakan benar-benar bagaimana hubungan diri dengan
Tuhan, peliharalah shalat-shalat itu baik-baik. Allah telah menentukan shalat-
shalat yang mesti kamu pelihara itu, yaitu shalat.shalat lima waktu, yang dikenal
oleh tiap-tiap orang Islam. Adapun shalat yang paling tengah di antara shalat
yang lima waktu itu, menurut penjelasan dari Hadis-hadis yang pernah diurai-
kan pendapat-pendapat ulama padanya sampai 18 macam pendapat, oleh Imam
as-Syaukani didalam Kitab Noilul Authar, maka keterangan yang terkuat ialah
shalat Ashar.

Berkata as-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul-Qadir: "Telah berbeda
pendapat ahli-ahli ilmu menentukan yang mana shalat Wustha itu sampai
kepada 18 pendapat, yang semuanya telah aku tuliskan di dalam Syorah al-
Muntaqaa. Tetapi kata yang lebih kuat yang lebih sah ialah pendapat jumhur
(golongan terbanyak), yaitu waktu Ashar. Karena telah tetap menurut Bukhari
dan Muslim dan Ahlus-Sunnah dan lain-lain daripada Hadis Ali, demikian
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bunyinya: Dia berkata: "Dahulunya kami sangka sholot tengoh itu ialah shalat

fajar (Subuh), sampaiaku dengar Rasulullah s.a.w. berkata:

fiii'ittv 4i trJ Wi e9"$ ;,;W aV$Vi
,\ApW

.Pada hari (peperangan) Ahzab mereka itu (kaum musyrikin) telah

meng[longsJu kita dari "shalat pertengahan", yaitu sholof Ashar. Biarloh Alloh
memenuhi kuburon mereka dan perut mereka dengan api neroka."

Artinya, oleh karena hebatnya pengepungan dan percobaan kaum musyri-

kin mengepung kota Madinah di dalam peperangan Ahzab (lihat surat al-

Ahzab), iehingga Rasulullah dan kaum Muslimin yang tengah mempertahan-
kan khondok Grit)diMadinah terganggu buat mengerjakan shalat Ashar. Dan

memang kejadian itu pada waktu Ashar.
Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menerangkan bahwa yang

dimaksud dengan os-Sho/oful Wustha itu memang shalat Ashar.
Mungkin juga kita dapat memahamkan bahwa "waktu tengah" itu memang

shalat Ashar, jika kita ingat bahwa dua waktu, yaitu Subuh dan Zuhur kita
kerjakan di siang hari. Subuh permulaan siang (waktu fajar telah terbit) dan

Zuhur dipertengahan siang. Dan dua waktu pula yang kita keriakan malam hari,
yaitu Maghrib (sesudah matahari terbenam) dan lsya'.

Dengan demikian terletaklah Ashar di petang hari.
Setelah diperingatkan agar shalat lima waktu itu dipelihara sungguh-

sungguh, disembahyangkan tepat pada waktunya, lebih utama lagiwaktunya,
maki di ujung ayat diperingatkan lagi supaya dikerjakan dengan khusyu'.
Berdiri di hadapan Allah dengan muka tunduk dan hati yang patuh, tidak
bercabang kepada yang lain.

Tanda bukti iman yang paling tinggi ialah memelihara shalat lima waktu itu.
Betapapun seorang mengakui dirinya sebagai orang Islam, kalau shalat lima

waktunya tidak terpelihara baik, belumlah dapat dikatakan bahwa orang itu
beriman. sebab iman kepada Tuhan membawa akibat yang wajar bagi khusyu'-
nya hati. Kalau seruan shalat tidak diperhatikan dan tidak diperdulikan, tanda
hitl tidak khusyu', tandanya iman tidak ada. Sebab itu maka dengan tegas

Rasulullah s.a.w. bersabda pada Hadis yang dirawikan oleh lmam Ahmad dan

Muslim pada Shahihnya, Abu Daud, Termidzi dan lbnu Majah, dari Jabir,
bersabda Rasulullah s.a.w.

9fl7\3i+i$t',#i,y$\5
"Di ontara seorang laki-iaki dengon kekaliran ialoh meninggalkon shalat."

Tegasnya apabila seorang yang mengakui dirinya Islam, padahal dia tidak
memelihara shalat, tegaklah dia di antara lslam dengan kafir.
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Diriwayatkan pula oleh lmam Ahmad dan at-Thabranidalam kitab Hadis-
nya al-Kabir dan o[Ausoth dari Hadis Abdullah bin Ash, bahwa padasuatu hari
Rasulullah membicarakan dari hal shalat, di antaranya kata beliau:

"Barongsiapo yang memeliharanya dengan boik-boik, mendapot dia ca"
haya don sinar dan keselamatan di hari kiamot. Tetopi borangsiapo yang
tidak memelihoranya, tidoklah dia akan mendapot cohoya dan sinar dan
keselamatan. Dan di hari kiamot dia okon bersoma-soma dengon Qarun, don
Fir'oun dan Haman dan Ubay bin Khold."

Apa lagi tandanya keislaman kalau shalat yang telah runtuh?
Perhatikanlah dengan seksama, apabila kita masuk ke dalam satu daerah.

Yang kita maksudkan ialah daerah-daerah yang didalam "perhitungan" disebut
daerah yang berpenduduk lslam. Apabila di negeriitu mesjid berdiridan shalat
terpelihara baik, penduduknya aman dari pencuri, perampok dan kicuh tipu
amat berkurang. Muka orang jernih-jernih penghidupannya sederhana dan
kegiatan mencari rezeki tidak kendor. Tetapi kalau kita masuk ke satu daerah
lagi, tegasnya suatu desa atau dusun atau kampung, kalau di sana shalat tidak
berdiri, atau sudah redup cahayanya karena tidak ada yang memimpinkan
agama dengan aktif, di sanalah yang banyak pencurian, penipuan, huru-hara
dan dari sana banyak perempuan melacur ke kota.

Dalam zaman kemajuan ini, karena telah demikian besarnya pengaruh
kehidupan moden, sudah banyak orang bernama lslam tetapi tidak menjalan-
kan shalat lagi, ataupun tidak mengenal shalat lagi. Malahan timbulsuatu kesan
dari keruntuhan jiwal sebab agama yang aktif tidak dipegang lagi, mudahlah
perzinaan, pemabukan, perjudian dan kekacauan. Mudahlah berlaku penco-
petan dan perampokan, sebab orang hanya mengingat asal perut berisi.

Ayat menyuruh memelihara shalat ini bertali dengan ayat yang sebelumnya
tentang hubungan bersuami-isteri beserta anak keturunan dalam rumahtangga
berdasar takwa. Maka rumahtangga yang tidak menjalankan shalat lagi, tidak
mengenal apa yang dikatakan shalat padahalmasih mengakuidiriorang lslam,
dalam rumahtangga beginilah hidup yang hambar, memuakkan, kosong dan
tidak ada tujuan. Mudah melepaskan cerai, mudah melakukan segala macam
usaha asalperut kenyang biar tidak halal sekalipun. Tidak ada kegembiraan jiwa
lain daripada berpiknik, menonton bioskop, membelibaju baru dan mementing-
kan diri sendiri.

Shalat adalah talipengikat seluruh keluarga. Ayah dan anak, dan ibu, suami
dan isteri dan seluruh ahli rumah terikat dalam jamaah didalam rumahtangga.
Di saat anak-anak lain keluar rumah dengan liar, anak-anak dari keluarga yang
mengerjakan shalat bersama-sama di rumah mengerjakan shalat jamaah di-
imami oleh ayahnya sendiri. Di zaman ini di waktu pengaruh kebudayaan
materialistis (kebendaan) masuk pula ke tanahair kita, kehidupan beragama
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jadi rapuh, sehingga seisi rr.rrnah tidak shalat lagi, meskipun masih bernama
orang Islam. Si ayah keluar sesaknya, dan sepeninggaldia, isterinyapun keluar
pula melepaskan hati dan hawanafsu. Anak-anakpun keluar pula dengan
kenakalannya yang tidak terkendali. Rumahtangga dengan sendirinya hancur-
lebur.

Shalat adalah latihan dirimemusatkan perhatian kepada yang SATU, lima
kali sehari semalam, sekurangnya melepaskan fikiran daripada kerepotan
hidup sehari-hari, untuk menenangkan jiwa kembali. Orang yang tidak shalat
tidak mempunyai masa "istirahat" bagi jiwanya. Sebab itu kalau dia mem-
bubung naik, dia lupa bumi tempat tegaknya, dan kalau dia meluncur turun,
bersama jiwanyapun turun, tidak mempunyai harapan buat naik lagi.

Kehidupan yang moden, kadang-kadang tidak mengenalperhentian kecil
dan perhentian besar; ibarat keretapi, tidak mempunyai stopplat, halte dan
stasiun. Jalan terus sampai berhenti sendiri karena mesin telah rusak. Dengan
shalat diambil kekuatan baru setelah payah dari pagi.

Jiwa orang yang tidak shalat selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa
tidak adanya kepuasan, dan payah menenangkan diri. Kegelisahan rohani
bertali dengan jasmani. Penyakit-penyakit jiwa terlalu banyak dalam zaman
moden ini. Ahli-ahli psychosomatik dan psychoterapimengakuihal ini. Bagai-
manalah orang yang mengakui dirinya Islam akan dapat mengurangi penyakit
itu, padahal ahliahli sendiri mengatakan bahwa obat-obat, tablet, puder dan
suntikan saja tidak dapat menolong. Obat yang paling mujarab hanyalah
ketenteraman jiwa.

Bagaimana orang Islam tidak akan larut penyakitnya kalau shalat yangada
padanya, sebagai tiang agamanya itu tidak segera dipakainya.

Shalat penghambat dari kekejian dan kemungkaran; dia adalah pendinding
dari kejahatan. Di tempat terpencil sendiripun orang yang shalat tidak akan
berbuat jahat, sebab dia merasa bahwa Tuhan selalu ada di dekatnya.

Orang yang memelihara shalat bisa dipercaya kalau berjanji, dan suka
mencampurkan diri kepada masyarakat, sebab dia dididik dalam jamaah dan
Jum'at.

Orang yang memelihara shalat adalah orang yang setia. Setia kepada
tanahair dan bangsanya, setia kepada kaum dan keluarganya, sebab dia setia
kepada Tuhan. Dia tidak pembenci, dia tidak pendendam. Bertambah dia tekun
dan khusyu' dalam shalat, bertambah dia menjadi al-lnsan ol-Kamil, manusia
yang sempurna dalam lingkungan kemanusiaannya.

Boleh tuan bantah keterangan ini, karena tuan melihat kenyataan. Tuan
banyak melihat orang shalat yang penipu, bodoh, penuh tahyul, penuh khu-
rafat.

Memang! Sebab yang tuan lihat itu hanya orang yangmemelihoro tubuh
shalat. Tetapi tidak memelihara jiwanya. Hanya badannya menghadap kiblat,
sedang hatinya tidak khusyu' menghadap Tuhan. Tetapikalau kita lihat dalam
keseluruhan, atau pada umumnya, teranglah bahwa kebanyakan orang yang
shalat lebih boleh dipercayai daripada kebanyakan orang yang tidak shalat,
padahalmengaku Islam.

Shalat! Asal orang masih percaya bahwa Tuhan ada, tidaklah dia akan
memungkiri bahwa memang shalatlah yang baik. Kalau ada orang yang me-
ngakui percaya kepada Tuhan, padahal dia tidak mengerjakan shalat, atau
mencemuhkan shalat, demi kalau diperiksa jiwanya dengan seksama, teranglah
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bahwa hati kecilnya sendiri merasa bahwa kepercayaannya kepada Tuhan
belum lengkap, sebab dia tidak memeliharanya. Cemuhnya kepada shalat
hanyalah untuk menutupi suatu rasa kurang dalam diri. Yang akan menolak
shalat samasekali, lain tidak ialah orang yang tidak percaya samasekaliadanya
Tuhan. Orang-orang otheis. Maka golongan atheis inilah yang karena memung-
kiri adanya Tuhan, atau hendak menunjukkan bencinya kepada Tuhan, yang
tidak berkeberatan berbuat jahat, zalim, kejam, asal mencapai maksudnya.

Shalat adalah pembentuk jiwa, bertali dengan Tuhan dan bertali pula
dengan masyarakat. Sebab itu sebagai orang lslam, tidak ada alasan buat
meninggalkannya.

Shalat wajib berdiri. Kalau sakit dan tak kuat berdiri, boleh duduk. Kalau
tak kuat duduk boleh tidur. Sukar menghadap kiblat, boleh dihadapkan ke
mana terhadapnya.

Shalat wajib berwudhu'; tetapi kalau air tidak ada boleh tayammum.
Shalat dalam perjalanan boleh diqashar dan dijamakkan.
Maka teruslah pada lanjutan ayat:

"Tetapi jiko kamu dolam ketakutan, mako (kerjakanlah) dengan berjalan
atau berkendaraan." (pangkal ayat 239). Dalam ketakutan, entah dikejar
banjir, entah dikejar singa, entah ketakutan yang lain, boleh dikerjakan apa
adanya, sambilberjalan, yaitu berjalan kaki. Sambil berkendaraan, baik kuda,
atau mobil, atau keretapi, atau kapal laut dan udara. Datang waktunya segera
kerjakan. Kerjakan menurut kemungkinan yang ada pada waktu itu.

Penulis "Tafsir" ini pernah naik keretapi berkali-kali dari Jakarta menuju
Yogyakarta atau Surabaya. Kadang-kadang kereta terlalu sempit penulis tokuf
turun di Cirebon atau stasiun lain, yang sejak Indonesia merdeka telah mulai
disediakan mushollo di stasiun-stasiun. Takut ketinggalan keretapi itupun
dapat menghilangkan khusyu shalat. Dan takut akan sakit karena terlalu lama
berdiri bersempit-sempit. Dan takut akan digantikan orang tempat duduk,
karena terlalu amat sempit. Maka setelah waktu zuhur ataupun ashar, penulis
gosokkan keduanya ke dinding keretapi, meneladan Nabi, bertayammum ke
dinding pada satu kali, karena air tak ada dan harikelam. Penulis lakukan shalat
sambil duduk. Sebab agama membolehkan duduk kalau tidak sanggup atau
tidak dapat berdiri. Tidak dapat menetapkan muka ke arah kiblat, karena
tempat duduk kita tepat menghadap kiblat. Dan Nabipun mengizinkannya pula,
bila terdesak. Bahkan sedang berjalan kakipun dibolehkan!

Di kapalterbangpun penulis selalu shalat pada waktunya, sambil duduk
dengan tenteram. Pendeknya, asal waktu panggilan Tuhan datang, kita siap
sedia dan taat menyambut panggilan itu. Menurut setahu penulismeninggalkan
shalat dengan sengaja belum pernah penulis lakukan. Dan belum pernah
penulis mengqadha shalat diwaktu yang lain, sebab tiap-tiap waktu datang, dia
bisa dikerjakan, menurut tuntunan ayat ini. Sehingga dengan menjaga dan ingat
waktu itu sajapun kita menjadi selalu dalam suasana shalat.

Ada teman bertanya: "Apakah setelah sampaidi tempat yang dituju, tidak
diulangi lagi shalat yang dikerjakan cara begitu tadi?"

Jawabnya: "Ayat ini tegas tidak menyuruh mengulang. Sebab waktunya
telah habis di waktu itu dan dia telah sah." Lanjutan ayat dengan tegas
menerangkan:



Surot Al-Baqarah (Ayat 239) 579

"Tetapi apabila telah aman kamu." Baik aman setelah sampai di rumah
kembali, atau telah sampai di tempat perhentian yang dituju, atau di hotel
tempat menginap. "Maka sebutlah nama Allah sebagaimona yang telahDio
ajarkan kepda kamu, perkaro yang (dahulunya) kamu tidak tahu."

Kalau telah sampai di rumah, datang pada waktu shalat, kita shalatlah
sebagaimana biasa, menurut syarat-syarat rukun yang diajarkan Nabi. Dan
kalau telah aman keluar dari tempat yang membawa banyak takut tadi, shalat
pulalah menurut yang diajarkan Nabi tentang shalat dalam musafir, dengan
qashar dan jamaknya.

Di ujung ayat ini diterangkan bahwa dahulu hal itu belum kamu ketahui.
Sebelum diajarkan Nabi, orang belum tahu bagaimana caranya menyembah
Tuhan. Sekarang telah diajarkan. Dan bagi kita yang datang di belakang ini,
shalat di waktu aman telah kita ketahui. Maka dengan tambahan ayat ini,
kitapun dapatlah pimpinan yang tegas, bagaimana cara shalat diwaktu yang
dharurat sebagai demikian. Apatah lagi di zaman moden ini, zaman banyak
perjalanan dan perlawatan. Bagaimanapun kemodenan zaman, namun kita
tidak terhalang buat tetap jadi orang lslam!

Dari sebab inilah sebahagian besar ulama berpendapat bahwa shalat yang
disengaja meninggalkannya tidaklah ada waktunya buat mengqadha. Tidak ada
yang akan diqadha, sebab dia wajib dikerjakan bila tiba waktunya, menurut
kemampuan pada saat itu. Sehingga jelas sekali, dalam ayat ini sendiri, ayat
yang kita tafsirkan ini diizinkan shalat sambil ber.ialan. Apa lagi?

Datang waktu, terdengar oleh jiwa perintah Tuhan "Shalat!"
"Baik, ya Tuhan!" Kita shalat dengan penuh khusyu', melaksanakan

perintah dengan tenaga dan kemungkinan yang ada pada kita waktu itu.
Kila tidak berkata: "Tunggu dulu Tuhan, lain waktu saja!" Tidak!

(240) Dan orang-orangyangmeninggal
dunia di antara kamu, sedang dia
meninggalkan isteri-isteri, hen-
daklah berwasiat untuk isteri-
isteri mereka itu, yaitu supaya
diberi bekal sampai setahun
tidak dikeluarkan mereka. Te-
tapi jika mereka keluar (sendiri)
maka tidak salahnya atas kamu
(membiarkan) apa yang mereka
kerjakan pada diri mereka dari
perkara yang patut. Dan Allah
adalah Maha Gagah, lagi Bijak-
sana.

(241) Dan untuk perempuan-perempu-
an yang ditalak, wajiblah diberi
bekal menurut patutnya; kewa-
jiban atas orang-orang yang
takwa.
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Qa2l Demikianlah Allah menjr:laskan
ayat-ayatNya kepada kamu,
supaya kamu berfikir.
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Wosiat Tentong Isteri
Tadi pada ayat 234 sudah dijelaskan bahwasanya iddah wafat atau ber-

kabung bagi perempuan'yang kematian suami, ialah empat bulan sepuluh hari.
Selama iddah itu tidak boleh dia berhias-hias, tidak boleh dia memakai-makai
pakaian bagus, tidak boleh keluar rumah dalam tidak sangat penting. Dan
penguasa pada rumah itu wajib menjaga dan melindunginya. Tetapi pada ayat
yang berikutnya diberi izin kepada laki-laki lain yang sudi kepada perempuan itu
jika mengangsur kata, menyindir dengan halus dan sopan, atau menelangkai,
meskipun dia masih dalam iddah, sehingga selepas iddahnya yang 4 bulan l0
hari itu, diperingatkan kepada pengawasnya di rumah itu, bahwa jika dia
hendak keluar, atau apa saja yang dilakukannya perbuatan yang patut, tentu
saja termasuk kawin, tidak salahnya jika dilepaskan baik-baik.

Sekarang datanglah ayat yang 240 menganjurkan lagi kepada suami ketika
telah merasa bahwa ajalnya sudah dekat, supaya meninggalkan wasiat kepada
keluarga yang akan kuasa di rumahnya itu, supaya membiarkan atau memberi
hak perempuan itu tinggal sampai setahun di rumah itu.

Lepas 4 bulan 10 hari niscaya dia tidak berkabung lagi. Dia sudah boleh
berhias, tetapi dia masih diberi hak hendaknya tinggal di rumah itu sampai
setahun. Sebab kadang-kadang tidaklah semasa dalam iddah orang tertarik
kepadanya, tidak orang yang melangkai atau meminang.

Inilah yang diterangkan pada ayat 240: "Dan orong-orang yang meningal
dunia di antara kamu, sedang dia meninggalkon isteri-r-steri, hendaklah ber-
wasiat untuk isteri-isteri mereka itu, yaitu supoyo diberi bekal sampaisetahun
tidak dikeluarkan mereka." Diberi kesempatan tinggal di sana, makan minum
dalam tanggungan yang menguasai rumah itu. "Tetapi jika mereka keluar
(sendiri), maka tidak salahnya mereka atas kamu (membiarkan) apo. yong
mereko kerjakan pada diri mereka dari perkara yang patut." Artinya meski-
pun belum cukup setahun, asal iddah yang 4 bulan 10 hari sudah lepas, bolehlah
kehendaknya hendak keluar itu diberi, asal saja keluarnya itu untuk halyang
patut. Misalnya karena mendapat jodoh, atau pulang ke rumah orang tuanya
dengan baik. Ditekankan "perkara yang patut", karena kalau pergi-pergi saja
dalam batas yang setahun itu, padahal tidak dapat dipertanggungjawabkan,
demi menjaga wasiat si mati, tidaklah boleh yang menguasai rumah melepas-
kan. Tetapi kalau sudah habis setahun, lepaslah penguasa rumah dari tang-
gungjawab. "Dan Allah adalah Moha Gagoh lagiBijaksono. "Gagah Tuhan di
dalam membela kesucian perempuan itu, murka Tuhan kalau dia sampai
terlantar, dikeluarkan dari rumah yang telah sekian lama dia diami, padahal
belum ada tempat bergantung. Bijaksana Tuhan membela nasib si lemah itu,
sehingiga tidakpun sempat mendiang suaminya itu berwasiat, karena ini sudah
kehendak Allah, menjadikewajiban jugalah bagiorang yang tinggaluntuk me-
laksanakannya.
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Hal yang begini tentu saja bisa kejadian. Misalnya yang meninggal itu
beristeri lebih dari satu, sampai berempat yang diizinkan oleh agama. Ada isteri
yang tidak beranak di antara mereka. Sedang kalau seorang meninggal, walau-
pun berempa.t isterinya, kalau dia meninggalkan anak, maka keempat isteri
hanya mendapat seperdelapan, sebahagian besar harta jatuh kepada anak,
yang dinamai'ashabah. Maka isteri yang ada anaknya tentu akan dijaminoleh
anak-anaknya. Bagaimana isteri yang tidak beranak? Siapa yang akan men-
jamin dia? Tentu baiklah dia diberi peluang tinggal di rumah itu satu tahun,
supaya dia berkesempatan memikirkan nasibnya, entah kembali ke rumah
orang tuanya atau sanak-saudaranya, entah baik nasibnya karena ada orang
yang meminang.

Dan kalau semangat ihsan dan suasana takwa meliputi rumah itu, niscaya
sampai berapa tahunpun mereka akan dibiarkan oleh wanita-wanita di rumah
itu diam di sana. Bahkan pemah kita melihat isteri yang malang tidak beranak
ifu disamakan pemeliharaan atasnya oleh anak-anak si mati dengan kepada ibu
mereka sendiri, dan tinggal bersama dia sampai mati.

Di sini dapatlah dirasakan dengan mendalam, mengapa maka ayat-ayat ini
yang masih bersambung dengan png sebelumnya, disela-sela di tengahnya
dengan perintah memelihara shalat. Sebab di dalam rumahtangga orang yang
memelihara shalat, ihsan dan kasih-sayanglah yang banyak bertemu, bukan
rasa benci atau dendam, atau masa bodoh kalau kepala rumahtangga sudah
meninggal.

Patut juga kita ketahui perselisihan ulama tentang ayat ini. Sebahagian
ulama (iumhur) berpendapat bahwasanya ayat setahun ini telah monsukh,
tidak berlaku lagi. Sudah dinasikhkan oleh ayat 234 dr atas tadi, yaitu iddah
wafat hanya 4 bulan 10 hari. Tetapi Mujahid, salah seorang ulama tabi'in
berpendapat bahwa ayat ini muhkamoh, tetap berlaku dan tidak mansukh.
Kata beliau: "Memang iddah wafat 4 bulan 10 hari, kemudian Allah menjadikan
untuknya hak wasiat daripada mendiang suaminya buat tinggal dalam rumah itu
ditambah 7 bulan 20 hari lagi. Kalau perempuan itu menghendaki dia boleh
tinggal di rumah itu 7 bulan 20 hari lagi, dan kalau dia menghendaki keluar,
diapun boleh keluar."

Kemudian dijelaskan lagi pendirian Mujahid itu, bahwa ayat iddah 4 bulan
10 hari ialah kewajiban baginya menahan diri, dan ayat setahun ialah hak yang
patut diterimanya, yaitu berdiam di rumah itu selama setahun jika dia mau.
Yang pertama ialah menyatakan kewajibannya dan yang kedua menyatakan
haknya.

Penafsiran kita di atas tadi adalah rnempertemukan dan memperielas
persesuaiannya, sebab kita adalah penganut faham yang telah berkali-kali kita
nyatakan bahwasanya tidak ada ayat yang mansukh di dalam al-Quran. Bahkan
Imam Syafi'i sendiri berpendirian bahwasanya al-Quran tidaklah dapat di-
nasikhkan oleh al-Quran pula.

Mut'oh
"Dsn untuk perempuan-wrempuan yang ditalak,wajiblah diberi bekal

menurut patutnya; kewajiban atas orang-orang yang takwa." (ayat 241)-
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Ayat ini untuk menjelaskan lagi. Sebab pada ayat 236 sudah diterangkan
bahwa perempuan yang ditalak sebelum disentuh (disetubuhi), ataupun mahar
belum dibayar, supaya diberi obat hati karena bercerai. Ini sudah terang. Tetapi
dengan ayat ini diterangkan lagi yang tadibelum diterangkan. Yaitu segala isteri
yang diceraikan, bukan saja yang belum disentuh, hendaklah diberi juga
pengobat hati jika dia diceraikan. Yaitu menurut berapa patutnya uang, barang,
emas, perak atau rumah lengkap dengan isinya. Entah pula mobil! Kalau diatas
telah kita ceritakan bahwa Saiyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib pernah
memberikan uang pengobat hati isteri yang diceraikan 10,000 dirham, diiringi
dengan kata terharu: Hanya sedikit kiriman, dari kekasih yang terpaksa
berpisah, maka dia dalam perceraian yang lain pernah mengirim uang obat hati
20,000 dirham. Adapun hikmatnya ialah supaya perceraian jangan menimbul'
kan bisik desus, gunjing dan umpat. Dan menjaditanda bahwa silaki-lakiadalah
seorang yang halus perasaan, tidak membiarkan jandanya terlantar sesudah
bercerai, sampai dia mendapat suami lain, atau jangan dia selama tinggal
dengan orang tuanya menjadibeban berat kepada orang tuanya itu. Didalam
ayat ditegaskan benar-benar bahwa ini adalah kewajiban bagi orang yang
takwa. Karena orang yang takwa kepada Allah itu halus perasaannya. Bukan
orang yang patut dituduh hanya laksana kumbang mencari kembang saja, habis
sarinya diapun terbang.

Memang, ada juga pertikaian pendapat ulama, tentang obat hatibagi isteri
yang diceraikan itu. Setengahnya berpendapat bahwa yang dibayar mut'ahnya
hanyalah isteri yang belum disentuh saja. Kalau isteri yang sudah disentuh,
apatah lagi mahamya sudah dibayar, hanya Sunnot saja. Tetapi sekarang kita
sedang "pulang" kepada sumber pandangan hidup Islam, yaitu al-Quran sen-
diri, mengapa lagi kita berbelok kepada pertikaian ulama? Apatah lagi tersebut
di dalam ayat Khiyar, yaitu kisah Rasulullah disuruh menyampaikan kepada
isteri-isteri beliau, bahwa mereka disuruh memilih apakah mereka inginkan
dunia dengan segala kemewahannya, atau mengikut Rasulullah, sehidup semati
dengan kehidupan apa adanya? (Lihat Surat 21 al-Ahzab, ayat 28 dan 29). Di
ayat 28 itu Nabi disuruh menyampaikan supaya mereka pilih diantara kedua
kehidupan itu. Kalau mereka memilih bercerai, maka mereka akan diceraikan
semua dan akan diberi muf'oh pengobat hati. Oleh sebab itu, meskipun halitu
tidak kejadian, sebab isteri-isteri beliau memilih hidup bersama Nabi apa
adanya, namun mut'ah itu sudahlah rupanya menjadi ketentuan beliau.

"Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada kamu, supaya
kamu berfikir." (ayat 2421.

Kesempatanlah pada kita sekarang memikirkan ayat'ayat Allah ini, yaitu
peraturan yang telah Allah turunkan, terutama dalam menyusun pergaulan
suami-isteri di rumahtangga akan ditanamlah benih yang akan menurunkan
ummat yang baik, yang akan menjadi teladan yang baik di dalam beribadat
kepada Allah. Celakalah pergaulan kaum Muslimin kalau rumahtangga dan
persuami-isterian mereka hanya asal kawin saja. Cerai asal cerai saia. Demikian
juga sesudah si suami meninggal, sampai setahun di belakangnyapun agama
mewasiatkan agar keluarga memelihara jandanya baik-baik.

Maka kalau sekiranya suatu masa nampak kekeruhan masyarakat Musli-
min, sehingga hancur keperibadiannya, dan sampaidia diinjak-injak oleh bang-
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sa lain, pastilah bertemu salah satu sebabnya, yaitu karena ayat-ayat Allah
berkenaan dengan pembangunan keluarga tidak diperdulikan ligi.
- Tepatlah apa yang pernah dikatakan oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani:

'Kemajuan bangsa lain ialah setelah mereka tinggalkan peraturan agamanya.
Dan kemunduran kaum Muslimin ialah setelah mereka meninggal[an pera.
turan agamanya."

(243) Atau tidakkah engkau perhati.
kan orang-orang yang keluar dari
kampung-kampung mereka
padahal mereka beribu-ribu
karena takut mati? Maka ber.
katalah Allah kepada mereka:
Matilah kamu semuanya! Kemu-
dian Dia hidupkan mereka. Se-
sungguhnya Allah adalah mem.
punyai kurnia atas manusia,
akan tetapi kebanyakan manusia
tidaklah bersyukur.

(2441 Dan berperanglah kamu pada
jalan Allah, dan ketahuilah oleh-
mu bahwasanya Allah adalah
Maha Mendengar, lagi Mengeta-
hui.

(245) Siapakah dia, yang sudi memin.
jamiAllah dengan pinjaman yang
baik; supaya Dia gandakan
untuknya dengan pergandaan
yang banyak? Dan Allah mena-
han-nahan dan meluas-lebarkan
(menghamparkan), dan kepada-
Nyalah kamu sekalian akan kem.
bali.
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satu tahun, dan lain-lain yang bersangkut dengan itu, di akhir sekali (ayat 242j
tibalah peringatan supaya ayat-ayat Tuhan itu diperhatikan, difikirkan dan
diakali. Kalau telah difikirkan baik-baik akan mengertilah kamu bagaimana
kehendak Allah terhadapmu, makanya diaturNya kamu sejak dari dasar, yaitu
rumahtangga, sampai kelak menjadi masyarakat yang luas.

Di ujung penafsiran ayat 242 itu telah kita nyatakan bahwasanya kalau
terdapat kemunduran dalam masyarakat Islam, carilah sebab-sebabnya, nis-
caya satu di antaranya yang teramat penting ialah peraturan-peraturan yang
telah diberikan Tuhan mengenaikawin, rujuk, talak, mahar, mut'ah, iddah dan
sebagainya itu tidak diperhatikan, atau diabaikan. Padahaldarisanalahdatang-
nya pembangunan bangsa.

Selesai urusan itu, dengan berangsur Tuhan Allah membelokkan fikiran
kita kepada urusan kemasyarakatan. Kalau peribadi dan perkawinan yang
teratur telah ada, bangsa atau kaum atau ummatpun telah tegak. Tetapi barulah
masyarakat luas itu mempunyai peribadi yang dapat diketengahkan, yang tegak
dengan kokoh kalau pada kaum itu ada semangat berani mati untuk hidup.
Oleh sebab itu supaya suatu kaum tetap hidup, hendaklah berani mati. Kaum
yang takut mati, karena ingin mempertahankan hidup, maka yang akan tinggal
pada dirinya hanyalah hidup yang tidak berarti, hidup yang terinjak dan
tertindas, hidup yang diperbudak. Apabila keperibadian suatu kaum telah
hilang, samalah artinya dengan telah mati, walaupun anggota-anggota bekas
kesatuan kaum itu masih ada. Walaupun masih hidup, tetapi tidak ada se-
mangat yang hidup, sama saja dengan telah mati. Oleh sebab itu, untuk
mempertahankan hidup yang sejati itu, hendaklah berani berperang menegak-
kan cita-cita. Dan cita-cita yang menjadi puncak dari segala cita, dan tidak ada di
atasnya lagi, yaitu cita menegakkan jalan Allah, dan sudi mengorbankan apa
yang ada, harta dan jiwa untuk menegakkan jalan Allah itu. Siapa yang sudi
berkorban, niscaya akan diganti Tuhan berlipatganda. Untuk menarik per-
hatian akan soal ini. Tuhan bersabda:

" Atau tidakkah engkau perhotikan kepoda orang-orong yang keluar dari
kampung-kompung mereka, padahal mereka beribu-ribu karena takut mati?"
(pangkal avat 243). Tuhan di dalam ayat inimenyuruh RasulNya dan ummatnya
memperhatikan suatu kaum, beribu-ribu banyaknya. Mereka keluar dari kam-
pung halaman mereka, karena mereka takut mati.

Kita yang telah mengalami masa-masa peralihan, terutama jatuhnya keraja-
an Hindia-Belanda dan rpasuknya tentara Jepang dapat merasakan apa yang
dikatakan oleh ayat ini. Sebab kita melihat bahkan mengalami seketika telah
jatuh Singapura, runtuhlah semangat tentara Belanda dan Bangsa Belanda
yang selama ini merasa sombong di Indonesia ini, yang merasakan bahwa negeri
ini mereka yang empunya, dan benci kepada rakyat yang empunya negeri
sebenarnya, tidak percaya buat menyerahkan senjata kepada mereka untuk
mempertahankan diri. Ketika itulah kita melihat beribu-ribu orang berduyun-
duyun meninggalkan rumahtangga dan kampung halaman karena takut mati,
terutama orang Belanda dan serdadu Hindia-Belanda, sehingga kita rakyat asli
yang tidak bersenjatapun ikut ketularan penyakit takut mati itu. Keluar dari
dalam rumah bukan buat pergi bertahan, tetapi pergi memelihara nyawa.
Ketika itulah kita baru mendengar apa yang dinamai evacuatie menjadi bahasa
kita epakuasi, atau mengungsi, atau lari habis!
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Akhimya karena tidak ada pertahanan yang berarti, bahkan segala senjata
yang dalam tangan dibawa lari ke hutan, maka musuh itupun masuklah; semua
dia hantam, dia tindas, dia jadikan tawanan, dia perbudak. Alamat hidup suatu
bangsa ialah apabila mereka masih mempunyai pemerintahan yang teratur.
Kalau pemerintahannya tidak ada lagi, sebab petnegang-pemegang pemerintah
itu telah dibunuh atau ditawan, dan kekuatan telah pindah dengan serta-merta
ke tangan musuh yang memasuki negeri itu, berartilah bahwa sejak waktu itu
negeri itu telah moti walaupun orang-orangnya masih ada. Maka dilanjutkanlah
keadaan yang diderita mereka oleh bunyi ayat: "Maka berkatalah Allah kepada
mereka: *Matilah kamu semuanyo." Yaitu bahwa tanda-tanda hidup sebagai
suatu kaum tidak ada lagi. Semisal kejatuhan pemerintahan Hindia-Belanda
tadi; mulai tentara Jepang masuk, bendera Belanda tidak naik lagi, sebab
kekuasaan mereka telah mati, yang naik ialah bendera Jepang. Gubernur
Jenderal Belanda tidak ada lagi, sebab sudah masuk tawanan, yang naik ialah
Saiko Sikikan, penguasa tertinggi Jepang. Alat-alat negara Hindia-Belanda yang
selama ini memegang senjata menjaga keamanan sudah dilucuti senjatanya,
yang tentara sudah ditawan, dan yangpolisi sudah diberi band tangan bertulisan
huruf Kanji, tandanya mereka sudah jadi alat kekuasaan pemerintah baru.
Pemerintahan yang lama sudah disuruh matioleh Tuhan.

Kita sengaja mengemukakan permisalan ini, karena sebahagian besar di
antara kita sudah ada pada waktu itu dan sudah menyaksikan sendiri. Sehingga
lebih dekatlah penafsiran ayat-ayat ini kepada ingatan kita.

Pemerintah Belanda yang telah jatuh itu, dihidupkan oleh Tuhan 350 tahun
lamanya, ialah sesudah matinya pemerintah-pemerintah suku-suku Indonesia.
Dengan naiknya kekuasaan Belanda itu, telah lama bangsa Indonesia yang
dahulunya mempunyai pemerintahan-pemerintahan yang hidup, mempunyai
alamat hidup. Sejak zaman Sriwijaya, zaman Majapahit dan zaman Islam.
Dapatnya bangsa Belanda memerintah sebahagian besar ialah karena beribu-
ribu ummat keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati. Lantaran
takut mati, namun mereka terus hidup dalam kenangan. Maka berkatalah
sambungan ayat: "Kemudian Dia hidupkan mereka."

Kita teruskan dahulu perbandingan ini untuk menjelaskan penafsiran-
penafsiran; pemerintah Hindia-Belanda terus mati, kar0na haknya untuk hidup
memang tidak ada lagi. Walaupun sehabis perang dunia II mereka mencoba lagi
hendak menghidupkon pemerintahan itu, namun dia telah mati. Tetapi bangsa
Indonesia yang telah dicoba mematikan selama 350 tahun dihidupkan oleh
Tuhan kembali. Yang tua-tua telah sama mati tetapi ada sesuatu yang hidup
yang mereka tinggalkan buat anak-cucu mereka, yaitu semangat ingin hidup
sebagai kaum, sebagai bangsa, sehingga untuk itu, kalau perlu, perseorangan
biar mati. Maka bangsa yang telah dihitung mati itupun hiduplah kembali. Dunia
mengenalnya sebagai bangsa yang hidup. Dia mempunyai tanda-tanda dari
kehidupan, dia mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai kepala negara,
mempunyai batas-batas wilayah. Malahan orang-orang yang hidup di zaman
penjajahan yang boleh dihitung telah mati, menjadi hidup kembali, sebab
mereka telah jadi bangsa merdeka!

Apa sebab mereka yang telah "terkubur" 350 tahun bisa hidup kembali?
Ialah karena bila musuh datang, mereka tidak lagi "keluar dari kampung-
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kampung mereka beribu-ribu karena takut mati", melainkan mereka memper-
tahankan negeri mereka dengan harta dan nyawa, meskipun untuk itu perlu
mereka mati. Karena beranimatiitu, maka merekapun diberi hidup oleh Allah.
Kegagalan orang tua-tua dahulu, dan kegagalan pemerintah yang takut mati
dijadikan pengajaran oleh anak-cucu yang datang kemudian; bahwa untuk hi-
dup, beranilah mati, dan untuk mati, takutlah mati. Dan di akhir ayat Tuhan
tegaskanlah SunnahNya: "Sesungguhnya Allah adalah mempunyai kurnia
ofos monusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah bersyukur." (ujung
ayat 243).

Kurnia Tuhan senantiasa tersedia. Dan kalau pandai berjuang mencapai-
nya, niscaya kurnia itu diberikan, tetapi kebanyakan manusia tidak insaf akan
hal ini dan tidak bersyukur, oleh sebab itu jiwanya tidak akan merasai nilai
kurnia itu.

Setelah Tuhan menerangkan satu pokok asaldarisebab-sebab kematian
atau kehidupan suatu bangsa ini, maka berfirmanlah Tuhan selanjutnya:

"Dan berperanglah kamu pada jalan Allahdan ketahuilah olehmu bahwa-
sonyo Allah adalah Maha Mendengar, lagi Mengetahui." (ayat 244).

Apabila telah difahamkan ayat di atas, dapatlah lekas difahamkan pula ayat
lanjutannya ini. Kaum-kaum yang beriman tidak akan dapat melanjutkan
hidupnya sebagai suatu kaum, sebagai suatu ummat, kalau mereka tidak berani
berperang pada jalan Allah. Jalan Allah kadang-kadang perlu disuburkan
dengan darah Mujahidin yang mempertahankan dan menegakkannya.

Berperang pada jalan Allah ialah untuk meninggikan Kalimat Allah, untuk
mengamankan agama dari gangguan musuhnya dan untuk mempertahankan
da'wahnya. Kata Sobilillah, yang berarti Jqlan Allah, adalah mengandung
maksud yang luas sekali. Mempertahankan kemerdekaan bangsapun termasuk
dalam rangka Jalan Allah. Sebab bangsa yang dijajah dan diperbudak, sebagai
tadi telah diketahui pada ayat sebelumnya, artinya telah dibunuh. Maka se-
pakatlah ahli-ahli Fiqh menyatakan bahwa apabila musuh telah masuk ke dalam
negeri orang Islam, menjadi t'ardhu'oinlah berperang pada waktu itu. Semua
tenaga wajib dikerahkan mempertahankannya, tidak boleh ada yang keting-
galan, sehingga segala sesuatunya diurus dengan suasana perang.

Di ujung ayat Tuhan tegaskan laginama dan sifatNya, pertama Dia adalah
Mendengar, kedua Dia adalah Mengetahui. Niscaya didengarNya keluhan
si pengecut yang takut berperang dan diketahuiNya dalih si pemalas yang tidak
mau berkorban. Padahal sebelum. musuk masuk ke suatu negeri Islam, ter-
utama di zaman moden ini, selalu terlebih dahulu mereka membuat propaganda
bahwa mereka hendak membebaskon penduduk negeri itu dari sengsara.
Mereka akan memajukan agama dan sebagainya. Di sinilah orang-orang yang
lemah semangat menjadi ragu-ragu. Di mana sajapun di dunia ini tentu ada yang
tidak memuaskan. Oleh karena jiwa kecil, mereka harapkanlah pertolongan
orang dari luar untuk menghabiskan yang tidak memuaskannya itu, padahal
pertolongan yang diharapkannya itu harus dibelinya dengn membayar kemer-
dekaan negerinya, berganti dengan penjajahan. Kalau musuh telah masuk,
negeri itu jadi jajahan bangsa dan bangsa itu jadi budak. Dan orang-orang yang
mengadu kepada musuh itu, senongloh hidupnya, karena di antara budak-
budak itu hanya mereka yang dikalungi dengan rantai emas.
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Darisebab itulah maka Tuhan memperingatkan sifat-sifatNya, yaitu men-
dengar segala buah tutur dan percakapan hambaNya; tutur jujur atau tutur
lacui atau cabul. Mengetahui akan gerak-gerik kita serta segala rencana yang
kita perbuat, rencana yang baik ataupun rencana yang jahat.

Berperang menegakkan jalan Allah, niscaya menghendaki pengorbanan.

Kalau musuh telah misuk ke dalam negeri atau telah tumbuh didalam negeri,
semua orang menjadi lardhu'ain turut berperang, masing-masing berperang
menurut ba[at dan bidangnya; berkorban dan memberi. Memberikan harta
dan jiwa, bahkan memberikan anak yang dicintai, biar teu,ras di medan perqng.

Maka datanglah rayuan Tuhan untuk menggerak hati orang-orang yang ber-
iman:

"siapakah dia, yang sudi meminjami Allah dengan piniaman yangbaik?
Supoyo Dia gandakan untuknya dengan penggandaan yangbanyak? Dan
Allah menahan-nahan dan meluas-lebarkan? Dan kepadaNyoloh kamu se-
kalian akan kembali." (ayat 245).

Pengorbanan untuk menegakkan yang hak tidakah akan sia-sia. Namun
Tuhan, karena cinta-kasihNya kepada hambaNya yang beriman, mengatakan
bahwa Dia meminjam. Alangkah terharunya orang mu'min mendengar kata
Tuhan ini, harta siapa yang dipinjam Tuhan, padahal kekayaan yang ada pada

kita, Dialah yang meminjamkan kepada kita untuk sementara? Hati yang

beriman pasti tergetar mendengar sabda Tuhan ini. Tidak ada yang akan
ditahannya lagi kalau kehendak Allah datang supaya dibelanjakan. DanTuhan-
pun berjanji akan menggantinya berlipatganda. Kadang-kadang hartabenda
dikeluarkan, sedang gantinya ialah kemerdekaan ummat, tegaknya agama dan
berjalannya kebenaran Tuhan di muka bumi.

Di dalam ayat ini Tuhanpun mengakui bahwa tingkat hidup manusia tidak
sama, karena Tuhanpun memberikan tidak sama. "Allah menahan-nahan
sehingga setengah orang kecil penghasilannya, miskin hidupnya. Namun ke-

sempitan berbuat baik terbuka buat kedua belah pihak. Dan setengah orang
dilebar-luaskanrezeki untuk dia. Yang menjadi kaya raya. Namun kesempatan
berbuat baik terbuka buat kedua pihaknya. Yang ada harta korbankanlah
harta, pirijamilah Allah dengan harta. Yang ada tenagapun demikian pula.

Bahkan kadang-kadang, ahli-ahli fikir yang membangkitkan semangat per-
juangan ummat kebanyakan bukanlah orang kaya, hidupnya sederhana saja
atau-miskin, tetapi tenaga fikirannya diberikannya sebagai pepatah setengah
orang: "Aku ini hanya kuli pengangkut batu buat mendirikan bangunan besar."
Mes*pun diahanya kuli pengangkut batu, tetapi rumah itu tidak akan berdiri
kalau iidak ada yang mengangkat batu! Semuanya penting, dan semuanya akan
kembali kepada Allah buat menerima pembayaran berganda dariTuhan, untuk
jasanya meminjami Tuhan menegakkan jalan Tuhan.

Demikianlah penemuan kita tentang tafsir ayat ini bilamana kita baca
langsung didalam al-Quran. Tetapi apabila kita baca kembali kepada beberapa
kitab tafsir, bertemulah beberapa riwayat Israiliyat tentang ayat243 diatas tadi,
yaitu orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka beribu-ribu
banyaknya karena takut mati, mereka disuruh matioleh Tuhan. Setelah mati
dihidupkan kembali.
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Kata satu'di antara riwayat itu, adalah satu kampung, di sana menular
penyakit kolera. Karena takut matidisapu kolera, beribu-ribubanyaknyaorang
lari, dan yang tidak lari memang banyak yang mati. Dan yang masih hidup
ditimpalah oleh penyakit dan berbagai macam bencana. Setelah serangan
penyakit itu mereda dgn hilang, orang-orang yang lari tadi pulang kembali
dengan selamatnya. Maka berkatalah sisa-sisa yang tinggalmenanggung penya-
kit tadi: "Kawan-kawan kita itu selamat, kita celaka begininasib kita, meskipun
hidup namun badan sudah sengsara. Kalau terladilagibahaya penyakit ta'un ini
kita akan keluar pula, supaya selamat." Rupanya memang terjadilah serangan
kolera yang kedua kali, maka larilah mereka 30,000 orang banyaknya. Setelah
mereka keluar dari lembah itu, kedengaranlah suara Malaikat dari sebelah
bawah lembah itu dan kedengaran lagidarisebelah atas, menyerukan: "Matilah
kamu semuanya!" Merekapun mati semuanya mendengar suara itu, sehingga
hancurlah tubuh mereka. Maka lalulah di tempat itu seorang Nabi bernama
Hazqial (Hezekiel), terlihatlah olehnya timbunan bangkaiitu dan terfikirlah dia
akan begitu besar kekuasaan Allah. Maka datanglah wahyu Tuhan kepadanya
"KekuasaanKu menghidupkan mereka kembali?" Nabi itu menjawab: "Me-
mang, ya Tuhan!" Maka kedengaranlah suara: "Hai sekalian tulang-tulang!
Tuhan memerintahkan kamu berkumpul kembali." Tiba-tiba beterbanganlah
tulang-tulang itu di udara, berkumpul mencari pasangan-pasangan masing-
masing, sehingga tersusun. Lalu kedengaran pula suara: "Allah menyuruh
kamu berdiri!" Maka berdirilah semuanya. Sefelah semuanya hidup kembali
maka serentaklah mereka memuji Allah: "Amat Suci Engkau ya Allah ya Tuhan
kami, kami puji Engkau, tidak ada Tuhan melainkan Engkau." Setelah itu
merekapun kembalilah ke kampung masing-masing. Diwajah mereka masing-
masing tetap terlukis tanda bekas mati itu. Setelah beberapa lama kemudian
merekapun matilah menurut ajal masing-masing.

Dari mana sumber cerita ini? Ialah dari seorang yang bernama Muhammad
bin Marwan orang Kaufah, yang disebut juga gelarnya as-Suddi (bukan Ismail
as-Suddi, seorang tabi'in yang riwayatnya dipercayai Imam Ahmad, tetapi
didhaifkan oleh Ibnu Mu'in). Muhammad bin Marwan ini terkenal sebagai
seorang penafsir yang banyak cerita bohongnya.

Sengaja kita salinkan satu di antara cerita semacam ini, karena ada lagi
cerita lain menyerupai ini, yang tidak kurang ganjilnya. Meskipun misalnya kita
tidak tahu dari mana iumbernya, bagaimanakah pengaruh cerita begini dalam
penafsiran al-Quran, terutama dari zaman sekarang? Apakah penafsiran al-
Quran menjadi kurang hebat kalau tidak dicampurkan cerita yang demikian?

Adapun Nabi yang bernama Hazqial (Hezekiel) memang ada pada Bani
lsrail dan ada Kitab Wahyunya di dalam Perjanjian Lama. Tetapi cerita 30,000
orang mati, lalu tulang-tulangnya terus berdarah berdaging, hidup dan pulang
ke kampung tidaklah bertemu dalam kitab itu. Yang ada hanyalah bahwa Nabi
Hazqialmemberi ingat Bani Israil, kaumnya supaya kembali kepada hukum
yangdiperintahkan Allah, jangan mendurhaka juga. Karena kalau mendurhaka
juga, mereka akan dimusnahkan, akan dihancur-leburkan. Peringatan Hazqial
ini, karena tidak diacuhkan mereka, memang datanglah kecelakaan itu. Bani
Israil dijadikan budak oleh bangsa Babil, dihalau beribu-ribu ke Babil;Jerusalem
dihancurkan.
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Setelah bangsa Persia menang atas bangsa Babil, barulah raja Persia
mengizinkan Bani Israil membangunkan negerinya kembali; baru mereka hi-
dup.

Setelah ditilik di dalam Kitab Nabi Hazqial, tidak ada bertemu sumber
Israiliyat ini, walaupun kalau bertemu tidak juga kita akan segera percaya. Maka
ternyatalah tafsiran Muhammad bin Marwan as-Suddi ini lebih Israiliyat dari-
pada Israiliyat, dan kita sebagai penafsir zaman sekarang tidaklah merasa
berdosa kalau tidak menerima penafsiran dongengan itu.

(246) Tidakkah engkau perhatikan,
dari hal pemuka-pemuka Bani
Israil sesudah Musa? Seketika
mereka berkata kepada seorang
Nabi mereka: Angkatlah untuk
kami seorang raja, supaya kami
berperang pada jalan Allah! Ber-
kata dia: Apakah tidak akan ter-
jadi kelak, kalau diperintahkan
atas kamu berperang, bahwa
kamu tidak akan mau berpe-
rang? Mereka menjawab: Bagai-
mana kami tidak akan mau ber-
perang pada jalan Allah, padahal
kami telah diusir dari kampung
halaman kami dan anak-anak
kami. Tetapi setelah diperintah-
kan kepada mereka berperang,
berpalinglah mereka, kecuali se-
dikit dari antara mereka. Dan
Allah mengetahui orang-orang
yang aniaya.

(247) Dan berkatalah kepada mereka
Nabi mereka itu: Sesungguhnya
Allah telah melantik untuk kamu
Thalut menjadi Raja. Mereka
berkata: Adakah patut dia ber-
kuasa atas kami, padahal kami
lebih berhak dengan kekuasaan
itu daripadanya. Sedang dia tidak
diberi kemampuan dan harta.
Berkata dia: Sesungguhnya Allah
telah memilih dia atas kamu, dan
telah melebihkannya keluasan
daripada pengetahuan dan tu-
buh. Dan Allah memberikan
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kerajaanNya kepada barangsia-
pa yang Dia kehendaki. Dan
Allah adalah Maha Luas, lagiMe-
ngetahui.

(2u18) Dan berkata kepada mereka
Nabi mereka: Sesungguhnya
tanda kerajaannya ialah bahwa
akan datang kepada kamu tabut
itu. Di dalamnya ada sesuatu
yang menenteramkan hati dari
Tuhan kamu, dan sisa dari apa
yang ditinggalkan oleh keluarga
Musa dan keluarga Harun, yang
dipikul akan dia oleh Malaikat.
Sesungguhnya pada yang demi-
kian itu adalah tanda bagikamu,
jika sungguh kamu orang yang
beriman.

I -.1 zt a ole . ,t. ...
,.rl z ,(1, il, Jl rr+ d JU,

Memilih Pemimpin

Setelah pada ayat di atas Tuhan mengemukakan suatu perbandingan, yaitu
satu kaum yang karena takut mati menjadi mati, dan bisa hidup kembaliasal
semangat untuk hidup timbul kembali pada kaum itu, sekarang Tuhan menyu-
ruh lagi memperhatikan suatu kejadian pada Bani Israil.

Setelah mereka diseberangkan dariMesir oleh NabiMusa dan dikarantina-
kan di padang Tih empatpuluh tahun lamanya, dengan pimpinan NabiYusya'
mereka dapat juga menempuh negeri yang telah dijanjikan Tuhan untuk
mereka, tanah Kanaan atau kemudian menjadi Jerusalem. Setelah beberapa
lama kemudian, semangat mereka menjadi kendor, pemimpin-pemimpin yang
kuat tidak timbul lagi, sehingga bangsa Palestina bangsa asli negeri itu bangkit
kembali. Maka mereka desaklah Bani Israilsehingga lemah dan runtuh. Imam-
imamatau ketua-ketua mereka berganti-ganti naik,tetapi tidak ada yang kuat
memimpin mereka untuk bangun kembali sebagai dahulu pernah mereka rasai.
Yang tinggal hanyalah Nabi-nabiyang bergiliran datang. Nabi-nabiitupun kalau
tidak mereka senangi, ada yang mereka bunuh. Tetapiada diantara Nabiitu
menurut ahli-ahli tafsir, Samuel namanya. Usianya telah tua tetapi fikirannya
sangat diharapkan orang. Di zaman Nabi Samuel inilah timbulfikiran Banilsrail
atas perlunya seorang raja yang akan memimpin mereka.
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Di sinilah yang akan dikisahkan oleh ayat yang akan kita uraikan ini:
"Tidakkah engkau perhatikan dari hal pemuka-pemuka Bani Isroi/ se-

sudoh Musa?" (pangkal ayat 246). Yaitu beberapa lama masanya sesudah Nabi
Musa meninggal: "sekef ika mereka berkata kepoda seorang Nabi mereka."
Yang namanya SAMUEL itu. '?ngkof lah untuk kami seorang raja, supoye
kami berperang pada jalan Allah."

Rupanya oleh karena sudah merasa kesengsaraan karena tindasan orang
Palestina, yang menyebabkan mereka kian lama kian hina, terasalah dalam
fikiran pemuka-pemuka mereka bahwa kesengsaraan itu hanya dapat diatasi
kalau ada raja yang akan memimpin yang dapat menyatukan mereka semua.
Karena salah satu sebab dari kehinaan yang menimpa suatu kaum ialah karena
adanya pemuka-pemuka yang masing-masing merasa diri lebih tinggidan tidak
mau tunduk kepada yang lain, sehingga mudah bagimusuh mengadu domba
mereka. Mendengarkan usulan ketua-ketua yang demikian kepada NabiSa-
muel. "Berk ata dia: Apokah tidak akan terjadi kelak, kalau diperintohkan atas
kamu berryrang, bahwa komu tidak okan mau berperang?" Samuel berkata
demikian, karena rupanya beliau telah mengetahui semangat bangsa yang telah
amat rusak itu. Mereka meminta raja buat memimpin mereka berperang. Nanti
permintaan mereka dikabulkan sehingga ada raja itu. Tetapi karena semangat
kaum itu memang telah rusak, diajak berperang mereka tidak mau, mereka
takut menghadapi musuh, sehingga pengangkatan raja itu percuma saja. Atau
perintah raja itu tidak diacuhkan, karena akan ada saja cacatnya pada pan-
dangan mereka, maklumlah raja itu manusia. Lantaran itu pengangkatan raja
tidak juga akan berfaedah kalau s€mangat berjuang dan berkorban itu masih
dingin (melempem) sebagai selama ini juga. Mendengar pertanyaan Nabi
Samuel yang demiki an, " M e re ko menj awab : Bagaimana k ami t idak akan mau
berperang pado jalan Allah, padahal kami teloh diusir dari kampung haloman
kami dan anak-anok komi. " Negeri telah dirampas orang, kekuasaan tidak ada
lagi, dan anak-anak telah ditawan orang, yang kalau tidak segera bangkit
berperang pada ajalan Allah, niscaya kamiakan bertambah sengsara dan hina.

Mendengar jawaban yang demikian, nyatalah sebelum berhadapan dengan
bahaya itu mulut mereka keras, seakan-akan timbul dari semangat yang berapi-
api. Tetapi setelah berhadap-hadapan dengan musuh, semangat mereka men-
jadi dingin sebagai es. ltu yang dikatakan di ujung ayat: "Tetapi setelah
diperintohkan kepada mereka berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit
dari ontara mereka. Dan Allah mengetahui akan orong-orang yong aniaya."
(ujung ayat246l.

Serupalah dengan cerita Mak Samah di salah satu daerah di Sumatera
Barat pada masa pergerakan kemerdekaan mulai tumbuh kira-kira tahun 1926.
Apabila dia bertemu dengan kami, selalu dia setengah berpidato menyalakan
semangat berkobar.kobar. Dia tidak takut polisi, tidak takut engku Demang,
tidak takut serdadu Belanda, tanahair pasti merdeka, kalau perlu berontak.
Sambil berkata-kata itu diputar-putarkannya dan dilentik-lentikkannya kumis-
nya ke atas. Tiba-tiba di jalanraya lalulah engku MenteriPolisi. Seorang teman
menegur: "Mak Samah! Ada Menteri Polisi!" Dia terkejut, rupanya akalnya
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tidak hilang, dibarutnya kumisnya turun dan dalam sekejap berputar haluan

pidatonya, tetapi lebih keras dari yang tadi: Apa yang kita takutkan kepada
pemerintah, berani kerana benar, takut kerana salah. Datang tagihan belasting

dan rodi kita bayar, peraturan kita taati, kepada orang di atas kita berlaku

hormat. Dia berpidato demikian bersemangat dan keras, sehingga kedengaran

oleh Menteri Polisi yang mengangguk-angguk lantaran senang, dan kami yang

mendengar PaYah menahan tertawa.
Orang-orang yang keras mulut, tetapi jiwa pengecut itu adalah orang

aniaya. Aniaya kepada diri sendiri, sebab orang-orang semacam itulah yang

akan menjadi penghalang dari cita-cita yang besar'

Duduk perkara diterangkan selanjutnya:
,,Dan berkatalah kepodo mereka Nobi mereka itu." (pangkal avat 2471.

Yaitu Nabi Samuel: "sesungguhnya Allah telah melantik unluk kamu Thalut

menjadi raja."Didalam Kitab Perjanjian Lama disebut namanya Syaul. Tetapi

kita-kaum Muslimin niscaya mengikut yang diwahyukan al-Quran yaitu Thalut.

Permohonan Bani Israil meminta untuk mereka dilantikkan seorang rafa itu

rupanya dikabulkan Tuhan. Samuel diberi wahyu bahwa raja itu ialah Thalut

dan beliau sampaikan kepada mereka. Tetapi apa yang disangka sejak semula

oleh Nabi Samuel memang bertemu. Setelah dimaklumkan kepada mereka

yang akan menjadi raja mereka ialah Thalut dengan serta-merta membantah:
i'Mireka berkata: Adakah ptut dia berkuoso atas kami, podahal kami lebih

berhak dengan kekuosoon itu doripadonya, sedang dio tidak diberi kemam'

puan dan iarta." Di sini nampak lagi penyakit yang menyebabkan mereka

dapat ditindas oleh bangsa Palestina; semua pemuka merasa berhak' baik

karena keturunan atau karena kekayaan. Seorang Nabi Samuel memilih Thalut
jadi raja mereka. Mereka kenal dia; dia bukan asal raja-raja dan bukan orang
'kuya, 

tagaimana kami akan tunduk kepadanya. Kalau hanya itu yang akan

dijadikanlaia, kamilah yang lebih berhak. Mereka katakan komipadahal yang

akan menjadi raja hanya seorang. Di antara yang berkaml itu- kalau diangkat

seorang, yang lain menyengkilang dan membangkang pula kelak. Mendengar

bantahan meieka yang demikian, samuelpun menjawab: Berkata dia: "sesung-

guhnya Ailah telah memilih di olos kamu." Jadi pemilihan Thalut menjadi raja

6ufantatr karena kehendak Samuel, melainkan kehendak Allah. Sebabnya dia

yang dipilih Tuhan ialah karena ada kelebihannya dalam hal yang lebih penting

iurrpua'u keturunan dan kekayaan'. "Don telah melebihkannyo keluason dari-

podo p"ng"tahuan dan tubuh." Seorang pemimpin revolusi, memerdekakan
'kur1nnyu -dari 

tindasan musuh tidak perlu seorang berketurunan raia, sebab

banyak di antara kamu yang keturunan orang-orang mulia di zaman dahulu'

dan banyak di antara kamu yang mampu banyak harta, tetapi kamu tidak

mempunyai ilmu dan kemauan untuk berjuang, berperang dan memerintah.

Tambahan lagi tidak mempunyai tubuh yang sihat dan tampan, sebagailayak-

nya seorang raja atau pemimpin. Pada Thalut inilah kelebihannya;dia berilmu

dun rn"-prnyai tubuh yang layak buat iadi raja. Tambahan laqi: "Dan Allah

member ikan kerojoanNya kepo do barangsiapa y ang Dia kehendaki." Artinya'
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kalau Tuhan akan mengangkat seseorang ke puncak kekuasaan, meskipun dia
bukan asal raja ataupun orang kaya, dengan sendirinya dia akan naik, tidak
dapat dihalangi oleh siapa juapun, sejarah menunjukkan yang demikian. Bah-
kan tiap'tiap raja-raja yang mendirikan kerajaan yang mula-mula bukan jualah
mereka asal raja. Anak keturunan merekalah baru yang dinamai keturunan
raja. "Dan Allah odalah Moha Luas, lagi Mengetohui."

Tuhan Maha Luas, bukan memandang yang hanya di hadapan, sebagai
pandangan kamu. Bukan memandang Thalut yang sekarang, sebelum dia resmi
menjadi pemimpin kamu tetapi Thalut masa depan dalam kekuasaannya
memimpin kamu berperang. Dan Tuhan lebih mengetahui akan kesanggupan-
nya daripada kamu.

Disinial-Quran telah meninggalkan dua pokok dasar buat memirih orang
yang akan menjadi pemimpin, atau pemegang puncak kekuasaan. Pertama ilmu
kedua tubuh. Terutama ilmu berkenaan dengan tugas yang sedang dihadapi-
nya, sehingga dia tidak ragu-ragu menjalankan pimpinan. Yang terpenting
sekali ialah ilmu dalam cara mempergunakan tenaga. Pemimpin tertinggi itu
tidak perlu tahu segala cabang ilmu, tetapi wajib tahu memilih tenaga yuntikun
ditugaskan menghadapisuatu pekerjaan. ltulah ilmu pimpinan. Disinilah maka
saiyidina Umar bin Khathab seketika memerintah pernah mengakui terus-
terang bahwa Abu Bakar lebih pintar daridia memilih tenaga. Abu Bakar telah
memilih Khalid bin walid menjadi kepala perang padahal Umar kurang setuju.
sebab ada beberapa tabiat Khalid yang tidak disukainya, sehingga setelah Abu
Bakar wafat dan dia naik menggantikan jadi Khalifah, maka perintahnya yang
mula-mula sekali ialah menurunkan Khalid darijabatannya. Khalid menyerah-
kan jabatannya dengan patuh kepada Abu ubaidah, penggantinya. Bertahun-
tahun kemudian setelah Khalid bin walid meninggal mengakulah Umardengan
terus-terang bahwa Abu Bikar lebih berilmu daiipadanya, meletakkan orlng
pada tempatnya: "the right man in the right place", menempatkan orang yang
benar di tempat yang benar. cacat Khalid pada pandangan umar ialah kareni
agamanya kurang begitu dalam, sebagai Abu Ubaidah, meskipun cacatnya
dalam beragama itu tidak juga ada. Sedang Abu Bakar melihat bahwa Khalid itu
dalam memimpin peperangan jarang taranya. Abu Ubaidah meskipun lebih
alim, tidaklah sepintar Khalid dalam ilmu perang. Sehingga di saat itu Khalid
tetap membantunya dari belakang, walaupun dia hanya telah menjadiseorang
serdadu biasa.

Itulah maksud ilmu. Hal ini pernah diterangkan panjang-lebar oleh lbnu
Taimiyah dalam bukunya os-Siosoh as-Syar'iyah.

Yang dimaksud dengan tubuh ialah kesihatan, bentuk tampan, yang
menimbulkan simpati. Oleh sebab itu maka ulama-ulama Fiqh banyak berpen-
dapat bahwa seseorang yang badannya cacat (invalid)jangan dijadikan iaja.
Kecuali cacat yang didapatnya di dalam peperangan, karena bertempur, di
dalam melakukan tugas.

"Don berkata kepado mereka Nobi mereko. "(pangkal ayat 2zlg), menun-
jukkan tanda-tanda raja yang telah diangkat itu: "sesu ngguhnya tonda keraja
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annyo ioloh bahwa akan datang kepada kamu tabut ifu." Tabut, atau peti

pusaka peninggalan Nabi Musa tempat meletakkan naskah perjanjian Bani

israil dengan Allah: "Di do lamnyo ada sesuatu yang menenteromkan hoti dori
Tuhan kamu." Sebab dianya berisi naskah-naskah asli pusaka Musa, yang

kamu kenangkan itu tentu hatimu jadi tenteram, dan semangatmu akan timbul

untuk berjuang, mengingat jasa-jasa Musa kepada kamu dahulunya, "don siso

dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, yang

dipikul akan dio oleh Maloikot." Demikianlah Nabi samuel menerangkan

tentang kerajaan Thalut itu. "sesungguhnya podo yang demikian itu adoloh

t ondo bogi komu ; i ika sungguh kamu orang- orong y ong ber iman. " ( ujung ayat

249',).

Hal ini semua diterangkan oleh Nabi Samuel kepada mereka, supaya

mereka jangan ragu-ragu dan takut juga. Mendengar nama tabut itu sajapun,

moga-moga semangat mereka akan timbul kembali. Karena seketika bangsa

Palestina telah memerangi mereka dan mereka kalah, tabut yang mulia itu yang

terbuat dari kayu cendana bersalut emas telah dirampas oleh orang Palestina.

Tetapi rupanya setelah mereka rampas, telah membawa sial kepada mereka.

Berjangkit penyakit bawasir dan tikus menjadi-iadi menghabiskan makanan

mereka, sehingga mereka kembalikan segera kepada NabiSamuelyang ketika
itu menjadi lmam Bani Israil. Mereka hantarkan dengan dimuat pada sebuah

pedati yang ditarik oleh dua ekor lembu. Adalah suatu keajaiban bahwa lembu

itu berjalan sendiri, tahu saia dia ke mana dia akan pergi, tidak ada orang yang

menghalaukan. Sebab keajaiban itu nyatalah bahwa Malaikat yang menuntun

kedua lembu itu.

Demikianlah ummat Yahudi di zaman Musa, dengan wahyu Tuhan disuruh

membuat tabut, bernama "Tabut Perjanjian Allah", yang dihormati sebagai

perlambang oleh Bani Israil. Yaitu untuk memusatkan perhatian mereka ke'
pada isi yang di dalamnya, diantaranya ialah naskah Perjanjian-perjanjian Bani

israit dengan Tuhan, dan catatan-catatan Taurat pusaka Nabi Musa. Supaya

timbul kepada mereka kebanggaan diri, sebab perlambang-perlambang demi'

kian banyak mereka lihat pada kerajaan Fir'aun *masa mereka diMesir' Maka

setelah Nabi Muhammad s.a.w. diutus Tuhan melanjutkan intisari Tauhid'
tabut.tabut begitu tidak ada lagi dalam syariat lslam, dan mesiid tempat

beribadat wajib bersih dariperlambang-perlambang sepertiitu' Oleh Banilsrail
diapun bukan disembah sebagai menyembah Tuhan.

Tabut Perjanjian Allah bersama naskah asliTaurat habis terbakar seketika

kemudian Nabukadnezar raia Babil menjarah Jerusalem dan membakar Hai-

kal, rumah suci yang didirikan oleh NabiSulaiman.

Dalam tafsir.tafsir banyak cerita Israiliyat, apatah lagi kalau sudah berke-

naan dengan Bani tsrail. Tetapi ada pula yang lebih lagi dari lsrailiyat. Di

antaranya ialah cerita bahwa tabut itu didatangkan langsung dari syurga

bersami-sama Nabi Adam. Padahal di dalam Kitab "Perjanjian Lama" Pasal 25,

panjang-lebar cerita pembuatan Tabut itu, tidak tersebut'sebut bahwa dia di-

terima sebagai pusaka NabiAdam!
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Tentang sokinoh begitu pula.
Sokinoh berarti ketenteraman atau rahmat; dapatlah kita memahamkan

bahwa setelah melihat Tabut itu datang, orang-orang Bani Israil menjadi
tenteram hatinya. Karena dia adalah laksana perlambang didalam peperangan
yang tengah mereka hadapi. Tetapibeberapa ahli tafsir telah membawakan pula
berbagai riwayat tentang sokinoh itu. Satu riwayat mengatakan sokinoh itu
adalah seekor kucing yang mempunyai dua mata yang bercahaya-cahaya,
bersinar-sinar. Kalau kedua angkatan perang itu telah bertemu muncullah
kucing itu daridalam Tabut. lalu sinar matanya menimbulkan takut pada musuh
orang Palestina itu, sehingga mereka lari simpang-siur.

Riwayat lain lagi mengatakan bahwa muka kucing itu menyerupaimuka
manusia, tetapi sangat menakutkan, dan dia memancarkan angin yang keras.

satu riwayat lagi mengatakan bahwa sokinoh itu ialah suatu yang bentuk-
nya angin, mukanya seperti muka kucing, dia mempunyai dua sayap dan
mempunyai ekor sebagai ekor kucing.

satu riwayat lagi mengatakan bahwa sokinoh itu adalah nama darisebuah
piala dibawa dari dalam syurga, terbikin dari emas, yang dipergunakan untuk
meletakkan air guna membasuh hati Nabi-nabi.

satu riwayat lagi, sokinoh ialah Roh Allah sendiri yang bercakap-cakap
dengan sendirinya. Katanya, kalau mereka bertengkar-tengkar, maka piala
sakinah itu bercakap dengan sendirinya membenarkan mana yang benar dan
menyalahkan mana yang salah.

Melihat bersimpang-siurnya cerita-cerita ini nyatalah bahwa s€muanya
tidak ada yang benar. semua cerita ini ialah Israiliyat yang dimasukkan oleh
orang Yahudi ke dalam penafsiran, dan ditompung saja, semuanya oleh orang
yang menafsirkan. Padahal tidak ada riwayat yang shahih daripada Nabi yang
dapat menyokong salah satu daripada tafsiran itu. Yang terang ialah bahwa
sokinoh artinya ialah tenferom, ketetapanhoti,keteguhansemangat,sehingga
tidak berganjak lagi.

Yang tepat adalah tafsiran Ibnu Abbas; Sokinoh artinya Rahmah.
Atau tafsiran Ibnu Abbas juga;sokinoh artinya Thuma'ninoh.
Atau tafsiran al-Hasan; sokinoh ialah yang membuat hati mereka ren-

teram.
Atau tafsiran Qatadah; sokinoh ialah ol-woqor, artinya Rasa Kerendahon

Hofi mengharap pertolongan Tuhan, agar menang menghadapi musuh.
Diterangkan lagi bahwa selain dari dalam peti(tabut) itu ada sesuatu yang

menenteramkan hati dari Tuhan, ada pula siso dariapa yang ditinggalkan oleh
keluarga Musa dan keluarga Harun.

Siso adalah terjemahan dan fuqiyatun.
Di sinipun terdapat banyak tafsiran. Kata setengahnya sisa itu iatah pe-

cahan batu Taurat yang dihempaskan NabiMusa ke tanah karena murkanya
kepada Samiri.* Kata satu tafsir lagi tongkat NabiMusa, dan satu tafsir ligi
menambahkan dengan tongkat Nabi Harun. Yang dapat kita pertanggung-

* Lihat Surat ke 20 Thaha, ayat 85, 87 dan ayat 95.
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jawabkan sekarang ialah bahwa yang di dalam peti itu ialah kitab Taurat yang

dicatat oleh Nabi Musa.
Lantaran adanya sisa warisan Musa itu di dalam Tabut tersebut, &ngan

sendirinya timbullah Sokinoh, atau ketenteraman hati peiuang Bani Israil di
bawah pimpinan Thalut hendak merebut kemerdekaannya kembali. Kita rnak-

lum, baik di zaman purbakala, ataupun kepada zaman moden kita sekarang ini,
sengaja dibuat beberapa perlambang untuk membulatkan tekad dan menebal-

kan semangat. Dibuat suatu perlambang lalu dipertahankan mati-matian.
Ketika Nabi kita menaklukkan Khaibar, seketika benteng-benteng Khaibar

akan mulai diserbu, malamnya Nabi s.a.w. mengatakan bahwa beliau besok
pagi akan menyerahkan bendera peperangan kepada seorang yang dicintai
Allah dan Rasul; besoknya beliau serahkanlah bendera itu kepada Ali bin Abu
Thalib.

Dalam peperangan Mu'tah yang terkenal, Rasulullah menyerahkan ben-

dera peperangan kepada tiga orang berturut-turut; Kalau Ja far bin Abu Thalib
tewas, hendaklah bendera dikibarkan oleh Zaid bin Haritsah, dan kalau dia
meninggal pula, hendaklah bendera dikibarkan oleh Abdullah bin Rawahah.

Setelah berlaku takdir Tuhan, ketiga pahlawan itu tewas menunaikan syahid-

nya berturut-turut sebagai disyaratkan Nabi, bendera dikibarkan oleh Khalid
bin Walid. Dengan beberapa kenyataan ini kita melihat bahwa di zaman

kejayaan Islam lambang perjuangan itupun dipelihara.
Tanda takluk karena tak dapat melawan lagi, seorang pemimpin per-

lawanan menyerahkan pedang atau kerisnya. Trunojoyo seketika memberon-
tak kepada Kompeni dan Amangkurat II menyerahkan kerisnyakepada Kapten
Jonker. Dalam perlawanan penulis tafsir inike Amerika (7952) sempat lewat di
West Point. Akademi Angkatan Perang Amerika yang terkenal. Bertemu dalam
musiumnya tongkat komando Marshal Goering, yang diserahkannya kepada
Komandan Tertinggi Sekutu Jendral Eissenhower. Tanda taklukan.

Maka Bani Israil di bawah pimpinan Thalut diberikan lambangperjuangan
Tabut (peti) pusaka NabiMusa, yang didalamnya ada Siso pusaka Musa dan
Harun, dipikuloleh Malaikat, dan didalamnya ada penumbuh semangat kete-

tapan hati (Sakinah) untuk berjuang.

(249) Maka tatkala telah berangkat
Thalut dengan tentaranya, ber-
katalah dia: Sesungguhnya Allah
akan mengujimu dengan satu
sungai. Maka barangsiapa yang
minum daripadanya, tidaklah dia
dari golonganku. Dan barangsia-
pa yang tidak mengecapnya, se-

sungguhnya dia itulah dari golo-
nganku, kecuali barangsiapa
yang menceduk satu cedukan
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dengan tangannya. Maka mi-
numlah mereka daripadanya, ke-
cuali sedikit dari antara mereka.
Maka setelah mereka menyebe-
ranginya; dia dan orang-orang
yang beriman sertanya, berkata-
lah mereka: Sesungguhnya
tidaklah ada kesanggupan bagi
kami hari ini terhadap Jalut dan
tentaranya. Berkata orang-orang
yang percaya bahwa mereka
akan menemui Allah: Berapa
banyak golongan yang sedikit
mengalahkan golongan yang
banyak dengan izin Allah? Dan
sesungguhnya Allah adalah be-
serta orang-orang yang sabar.

(250) Dan tatkala mereka berhadap-
hadapan dengan Jalut dan ten-
taranya itu berkatalah mereka:
Ya Tuhan kami! Tumpahkanlah
kepada kami kesabaran, dan te-
guhkanlah kaki kami, dan tolong-
lah kami di dalam menghadapi
kaum yang kafir.

(251) Maka dapatlah mereka menga-
lahkan mereka itu dengan izin
Allah, seraya membunuhlah
Daud akan Jalut, dan diberikan
Allah kepadanya kerajaan dan
hikmat, dan diajarkanNya kepa-
daNya apa yang Dia kehendaki.
Dan kalau bukanlah ada perta-
hanan Allah terhadap manusia,
yang sebahagian mereka dengan
yang sebahagian, sesungguhnya
telah rusaklah bumi. Akan tetapi
Allah mempunyai kurnia atas se-
luruh alam.

(252) Yang demikian itu adalah ayat-
ayat Allah. Kami ceriterakan dia
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kepada engkau dengan benar.
Dan sesungguhnya engkau ada-
lah seorang di antara orang-
orang yang diutus.

/ lrrr)u //a.(p+,Jrl Julr

Setelah Thalut menerima jabatan raja dan ketua-ketua Bani Israilpun telah
menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Samuel itu, mulailah Thalut meme'
gang pimpinan dan menguji tanda kesetiaan kaumnya Bani Israil itu kepada
perintahnya:

"Maka tatkalq teloh berangkat Thalut dengan tentaranya." (pangkal ayat
249), hendak berperang dengan orang Palestina,"berkatalah dia:Sesung-
guhnya Allah akan menguji kamu dengan sofu sungoi. " Dalam perjalanan kita
ini kelak kita bertemu lalu menyeberangi sebuah sungai. Menurut ahli-ahlitafsir
ialah sungai Jordan., "Maka barangsiapa yang minum daripadanya, tidaklah
dia dari golonganku. Dan barangsiopo yang tidak mengecapnyo, sesungguh-
nyo dia itulah dari golonganku, kecuali barongsiapa yang menceduk satu
cedukan dengan tangannyo."

Inilah satu perintah harian yang mengandung ujian. Barangsiapa yang tidak
minum samasekali, itulah yang dipandang tentara setia, termasuk golongan
yang dipercaya dari raja Thalut. Siapa yang minum dipandang bukanlah
pengikut yang setia, kecuali yang meminum hanya seceduk telapak tangan.
Yang meminum seceduk telapak tangan ini boleh juga dimasukkan pengikut,
tetapi mutu kedudukannya tentu tidak sama dengan yang tidak minum sama-

sekali. Thalut mengatakan bahwa bertemu sungai ini benar-benar satu ujian
dari Allah. Karena di dalam perjalanan jauh dengan satu angkatan perang, baik
siang maupun malam, bertemulah air jernih mengalir, jaranglah orang yang

dapat menahan selera. Tetapi kalau orang setia kepada pimpinan, perintah
itulah yang akan dilaksanakannya, walaupun haus akan ditahannya.

Tetapi oleh karena sudah terbiasa mengabaikan perintah dan memandang
enteng disiplin, terjadilah pelanggaran, tidak dituruti perintah itu dengan se-
penuhnya: "Maka minumlah mereka daripadanya kecuoli sedikir dari antara
mereka."

Ini satu ujian yang akan berbekas nanti kepada semangat berperang:
"Maka setelah mereko menyeberanginya; dia dan orang-orang yang

beriman sertanya," baik yang tidak minum sedikit juga, atau yang minum
sepuas-puasnya, menyeberanglah dari sungai it u,"berkatalah mereka: Sesung-
guhnya tidaklah ada kesanggupan bagi kami hari ini terhadap Jalut dan
tentaranya." Rupanya sesampai di seberang sungai sudah kelihatan tentara
musuh orang Palestina itu di bawah pimpinan kepala perang mereka yang
bernama Jalut. Amat banyak tentara mereka, berlipatganda lebih banyak dari
tentara Bani Israil. Sebahagian besar dari pengikut Thalut sudah merasa payah;
di antaranya ialah payah karena terlalu banyak minum di hari panas, sudah
hendak berhenti saja. Apatah lagi melihat musuh amat banyak dari jauh.
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Mereka telah menerima salah satu akibat dari ujian kesetiaan pimpinan mereka.
"Berkata orang-orang yang percaya bahwa mereka okan menemui Allah."
Ialah orang-orang yang ketika kena ujian tadi telah lulus dari ujian taat-setia
kepada pemimpin mereka. "Berapa banyak golongan yang sedikit mengalah-
kan golongan yang banyak dengna izin Allah. Don sesungguhnya Allah adalah
beserta orang-orang yang sabar." (ujung ayat249).

Niscaya yang berkata begini ialah yang berperang mempunyai tujuan, yaitu
percaya bahwa kalau mereka mati di dalam mempertahankan jalan Allah,
mereka akan menemui Allah. Bagi mereka ketakutan tidak ada. Bahkan mati
karena mempertahankan keyakinan dan iman, adalah mati yang mulia. Pengi-

kut-pengikut yang seperti inilah yang dikehendaki Thalut sebagai raja atau
kepala perang. Mereka itupun berkeyakinan, bahwa meskipun bilangan musuh
berlipatganda dan pihak kita hanya sedikit, yang penting bukanlah banyak dan
sedikitnya bilangan, tetapi teguhnya keyakinan dan baiknya pimpinan. Mung-
kin, memang banyak orang Palestina tetapi pimpinannya tidak teguh. Mereka
tidak mempunyai pimpinan seperti Thalut. Kemudian merekapun menekankan
bahwasanya di dalam menghadapi musuh sabarlah yang penting. Yaitu teguh
hati di dalam penyerbuan dan teguh pula seketika bertahan, dan jangan

pencemas. Mungkin golongan yang berkata itu telah melihat tanda-tanda
bahwa pihak musuh sombong karena banyak bilangan dan selama ini telah
berkali-kali mengalahkan Bani Israil.

Mereka yang karena keteguhan semangat dari golongan yang sedikit itu,
yang tidak minum ketika menyeberang sungai, atau minum hanya seceduk, dan
mendapat kepercayaan pula dari raja Thalut, diberi baginda gelar kehormatan
"golonganku"; sipenakut-penakut yang lain tadipun pulihlah semangat mereka
kembali. Merekapun turutlah kepada suara yang kuat iman, itu buat terus
tampil ke muka berhadapan dengan musuh:

"Dan tqtkala mereka berhadap-hadapan dengan Jqlut dan tentaranya
itu, berkatalah mereka: Ya Tuhan kami! Tumpahkanlah kepada kami kesa'
baran, dan teguhkanlah kqki kami, dan tolonglah kami di dalam menghadapi
orang yang kafir." (ayat 250).

Di saat yang penting dan genting itu, mereka dengan semangat baja telah
melindungkan diri kepada Tuhan, memohon dikuatkan dan dilimpahkan ke-
pada mereka kesabaran, jangan sampai berganjak kaki buat mundur walaupun
setapak di dalam menghadapi musuh, sampai menang dengan pertolongan
Tuhan.

Bani Israil di bawah pimpinan raja mereka Thalut, karena kesabaran dan
keteguhan hati, sebab kuatnya keyakinan atas sucinya apa yang mereka
perjuangkan, dan ditambah lagi dengan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada
komando raja mereka: "Maka dapatlah mereka mengalahkan mereka itu
dengan izin Allah." (pangkal ayat 251). Yakni dapatlah tentara Palestina di
bawah pimpinan Jalut itu mereka kalahkan, sebab Allah yang mengizinkan.
Diizinkan oleh Allah karena mereka berperang dengan sungguh-sungguh,
dengan sabar dan benar-benar menyerah diri kepada Tuhan, dan bersedia mati,
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agar bertemu dengan Tuhan. "Seroyo membunuhlah Daud akanJolul. "Dalam
peperangan itulah muncul seorang anak yang masih sangat muda bernama
Daud bin Esai, yang tadinya tidak diperhatikan, karena hanya seorang anak
kecil pengembala kambing, masih berat baginya memikul pedang karena
kecilnya. Tetapi pimpinan perang Palestina yang bernama Jalut (orang Kristen
menyebutnya Goliat) yang tubuhnya sangat besar telah dibunuh oleh Daud
dengan satu kepintaran melemparkan batu dengan pelanting, tepat kena kepala
orang itu dan pecah. Setelah musuh itu mati, kepalanya dikerat oleh Daud dan
dibawanya menghadap raja Thalut. Maka timbullah kasih-sayang Thalut ke-
pada anak itu, sampai diangkatnya jadi menantunya. Dan dialah kelak, pemuda
Daud ini, yang akan timbul bintangnya menjadi raja Bani Israil setelah mundur
nama Thalut. "Dan diberikan Allah kepadanya kerajaon dan hikmot."

Kerajaan: itulah takhta Daud yang terkenal, raja merangkap Nabi yang
telah membawa Bani Israil ke puncak kemegahan.

Hikmat: ialah karena kepadanya diturunkan sebuah Zabur atau Mazmur
untuk memuja Allah yang penuh dengan kata-kata hikmat: "DondiajarkonNyo
kepadonya apa yang Dio kehendoki. " Di antara ajaran Allah yang terpenting
kepadanya ialah kepandaiannya membuat pakaian-pakaian baju besi untuk
berperang, dan di samping kepandaian beliau membuat pakaian peperangan
dari besi, beliaupun pandai menabuh kecapi yang bila tiba masanya beliau
pergunakan untuk menyanyikan nama Allah Yang Kudus. Maka bersabdalah
Tuhan selanjutnya: "Dan kalau bukqnlah ada pertahanan Allah terhadap
monusia yang sebahogian mereka dengan yang sebohagion, sesungguhnya
telah rusaklah bumi. Akan tetapi Alloh mempunyai kumio atas seluruh alam."
(ujung ayat 251).

Kemenangan Bani Israil kembali, yang beberapa tahun lamanya telah
ditindas oleh orang Palestina, adalah hal yang telah demikian sewajarnya dalam
pergaulan hidup. Kehidupan di dunia ini adalah pertarungan si kuat dengan si
lemah. Kalau si lemah tidak bertahan, dia akan hancur oleh si kuat. Ayat ini
menegaskan hal itu dengan tepat sekali. Apa yang dinamai orang sekarang
"perjuangan untuk hidup" atau "struggle for life" sudah ada sejak zaman purba
dan diakui adanya oleh al-Quran. Ayat ini dan beberapa ayat yang lain me-
negaskan.

Maka apabila si kuat hendak berleluasa menindas, ditakdirkan Tuhan
timbul rasa pertahanan diri pada yang lemah. Dalam Kongres Muhammadiyah
di Bukittinggi tahun 1930, guru dan ayah penulis, Dr. Syekh Abdulkarim
Amrullah mengatakan: "Sedangkan cacing dipijakkan lagi menggeleong, ko-
nonlah manusia." (lnilah salah satu perkataan beliau yang dicatat pemerintah
penjajah yang menyebabkan beliau dibuang darisumatera Barat dan diasing
kan ke Sukabumi di tahun 1941). Maka kalau si lemah tidak mempunyai
semangat bertahan, niscaya rusaklah bumi ini, dan musnah ummat manusia,
sebagaimana musnahnya binatang-binatang purbakala sebelum sejarah yang
ditemukan orang rartgka-rangkanya setelah terbenam berjuta-juta tahun. Maka
bagi manusia ini, Tuhan mentakdirkan adanya imbangan kekuatan, ada per-
gelaran naik dan pergelaran turun, dan oleh karena manusia itupun berakal,
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dapat jugalah dengan akalnya itu mereka memikirkan bahwa tidaklah satu
golongan dapat hidup tenteram dengan sebab kekuatannya, kalau tidak dia
menenggang yang lemah.

Ayat inipun memberikan bahan pemikiran bagi kita dalam merenungkan
pergaulan hidup manusia dahulu dan sekarang, di dalam merenungkan sejarah
kehidupan manusia di dalam dunia ini: "Dan kalau bukanlah ada pertahanan
Allah terhadap manusia, yang sebahagian mereka dengan yang sebahagian,
sesungguhnya telah rusaklah bumi." Telah lamalah bumi rusak. Dirusakkan
oleh manusia-manusia zalim dan bernafsu angkaramurka, yang merasa dirinya
sudah sangat kuat, lalu berbuat leluasa dan sewenang-wenang.

Di dalam sejarah yang diriwayatkan oleh ayat ini terdapatlah betapa
besarnya kerusakan yang dibawakan oleh Jalut pemimpin Palestina, menindas
dan menginjak-injak Bani Israil. Untuk melawannya, Bani Israil perlu ada
mempunyai raja atau pemimpin baru yang bersemangat, yang mempunyai
syarat-syarat sebagai pemimpin. Tetapi perang keputusan ditentukan oleh
suatu hal yang tidak termasuk taksiran manusia. Kekalahan bangsa Palestina
akhirnya bukan ditentukan oleh Thalut, melainkan oleh seorang anak kecil
bemama Daud. Dengan batu berajut dilemparnya Jalut dari jauh, sehingga
pecah kepalanya. Siapa yang menyangka bahwa Jalut yang gagah perkasa,
yang tubuhnya tegap tinggi besar itu akan kalah oleh seorang budak kecil?

Dahulu dari itu telah kejadian pula pada Musa menghadapiFir'aun. Siapa
yang menyangka bahwa "anak angkat" si Fir'aun senidiri yang akan meruntuh-
kan kekuasaannya?

Di mana-mana dalam sejarah dunia selalu terdapat kekuatan yang me-
rusak. Tetapididalam sejarah pula tersebut bahwa kekuatan yang merusak itu
akhirnya dipecah dan dihancurkan oleh kekuatan yang tadinya disangka lemah,
yang tadinya tidak disangka-sangka. Inilah yang disyaratkan oleh ahlisejarah
lnggeris yang terkenal di zaman ini, Arnold Toynbee, bahwa tiap-tiap ada
tantangan pasti ada jawaban, tiap-tiap ada challenge, pasti ada response.
Peraduan di antara tantangan dan jawaban itdlah yang menimbulkan ke-
seimbangan, sehingga tenaga pengrusakan bisa dibatasi.

Untuk memahamkan ayat ini lebih dalam lagi, ingat dan bacalah kembali
ayat 244 sampai 206 yang telah kita tafsirkan di atas tadi. Di ketiga ayat itu
diterangkan tentang setengah manusia besar omong, berani bersumpah me-
nyebut nama Allah, padahal dia adalah musuh paling besar. Kalau dia berkuasa,
diapun berjalan di atas bumi membawa kerusakan dan merusak-binasakan
tanam-tanaman dan temak; padahal Tuhan tidak menyukaikerusakan. Dan
kalau ditegur, merasa banggalah mereka dengan dosa, sehingga jahanamlah
tempat orang yang seperti ini.

Ini adalah contoh dari tengah manusia yang merusak.
Tetapi pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 207 diterangkan Tuhan pula bahwa

ada pula manusia yang telah menjual habis dirinya dan jiwanya kepada Allah
semata-mata. Maka orang yang telah menjualdiri kepada Allah itulah yang akan
berani menghadapi tanaga-tenaga pengrusak tadi, karena mereka hanya meng-
harapkan redha Allah semata-mata. Oleh sebab itu betapapun hebat kerusakan
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yang dibawa oleh tenaga perusak, namun selalu akan timbul yang menghambat,
menyetop supaya berhenti. Mereka itu tidak takut mati, tidak gentar meng-
hadapi kekuatan lawan, sebab seluruh hidupnya telah diserahkannya kepada
Allah. Kalaupun bandingan kekuatan adalah laksana bandingan usia Daud
dengan kegagahan perkasaan Jalut.

Maka datanglah lanjutan ayat:

"Yang demikian itu adolah ayat-ayat Allah; Kami ceiterakan dia kepdo
engkau dengan benar." (pangkal ayat 2521. Artinya, bahwasanya cerita atau
kisah pengangkatan Thalut menjadi raja, dan seorang anak kecil bernama Daud
dapat membunuh Jalut, lalu keterangan Tuhan bahwa pertahanan Allah atas
manusia, untuk menghambat kerusakan di bumi adalah ayat, atau tanda, atau
beberapa tanda daripada peraturan Allah di dalam pergaulan manusia, yang
disampaikan jadi peringatan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Dan cerita
yang dikisahkan ini adalah cerita yang benar pernah kejadian. Bukan suatu
dongeng untuk pengenakkan bicara. Bukan misalnya sebagai cerita "sri Rama"
atau "Ramayana" yang mengkisahkan bahwa tentara kera di bawah pimpinan
Hanoman dapat mengalahkan Rahwana dengan tentara dan kekuatan yang
besar.

Kemudian datanglah penutup ayat: "Don sesungguhnya engkau odalah
seorong di antora orang-orang yong diufus. " (ujung ayat 252). Dengan ujung
ayat ini, berartilah bahwa Nabi Muhammad s.a.w. diberi peringatan oleh Tuhan
memimpin ummat manusia, hendaklah beliau mengambil i'tibar dan pengajaran
dari cerita yang benar ini; bahwa betapapun kelihatan lemahnya bilangan
pengikut beliau dibandingkan dengan kekuatan musuh yang ada di sekeliling,
namun selalu kejadian bahwa golongan yang kecil akhirnya kelak dapat menga-
lahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Asal saja pihak yang beriman itu
menyusun diri dengan teratur, dengan berdisiplin, dengan ketaatan yang
dipimpin kepada yang memimpin; dipimpin oleh seorang pemimpin yang dapat
dipercaya karena ada Bosthotan fil-ilmi wal-jismi, keluasan pada ilmu dan
tubuh. Di dalam perjuangan kelak ruhan sendiripun akan turun tangan dengan
caranya sendiri, sebagaimana telah kejadian bahwa Jalut yang gagah perkasa
dapat dihancurkan oleh budak kecil Daud yang tidak disangka-sangka.

Dan anjuran Tuhan'ini telah dijalankan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
dengan seksama. Pimpinan tertinggi perjuangan Islam adalah beliau sendiri.
Dan beliau mempunyai cukup syarat fil-ilmi wol-jismi. Dalam peperangan
Badar yang terkenal 300 orang yang beriman golongan kecil telah dapat
mengalahkan dan menghancur-leburkan tentara Quraisy yang lebih 1,000
orang dengan izin Allah. Dan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka, yang
hampir menyerupai kejadian Daud dengan Jalutpun telah kejadian di sana;
Abdullah bin Mas'ud yang kecil kerdil mengalahkan dan menewaskan Abu
Jahal yang gagah perkasa.

AYAT ALLAH TERDAPAT DI MANA.MANA.

I
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Juzu' yang ketiga, adalah mengandung lanjutan dan penutup dari Surat al-
Baqarah, kemudian itu diteruskan kepada Surat ali Imran. Sepertiga Juzu'
adalah akhir dari al-Baqarah dan dua pertiga selanjutnya mengenaiSurat ali
Imran.

Di akhir Juzu' kedua kita temuikisah Banilsrailsesudah meninggalNabi
Musa. Mereka meminta kepada Nabi mereka supaya dicarikan seorang Raja
yang akan memimpin mereka berperang pada Jalan Allah menghadapi musuh
yang telah berlakt, aniaya kepada mereka. Sudah kita fahami bagaimana
kenaikan Thalut, kemudian itu kebangkitan Daud menjadiRaja dan Nabi dan
bagaimana pula kehancuran Raja Palestina yang gagah perkasa bernamaJalut.

Dengan cerita itu kita mendapat kesan bahwasanya FI-Atan atau golongan
kecil bisa saja mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Keizinan
Allah akan diberikan asal saja golongan kecil teguh disiplinnya, setia kepada
pemimpinnya dan intisari dari semuanya, yaitu beriman dan takwa.

Di akhir-akhir Juzu' kedua itu kita mendapat pengajaran bahwa seorang
Rasulullah itu bukanlah sebagaimana yang kerapkalidigambarkan oleh orang
yang bodoh-bodoh, bahwa mereka hanya mengajak kepada jalan akhirat saja,
atau laksana digambarkan pada tokoh guru-guru Tasauf yang mengajak pengi-
kut dan muridnya supaya mengutuk dunia. Melainkan sebaliknya, bahwasanya
seorang Rasul Allah itu selain dari menyampaikan Wahyu Tuhan kepada
manusia, merekapun pemimpin. Kalau keadaan menghendakiRasul itupun bisa
jadi kepala perang dan juga menjadi Raja darisatu negeri. Sebagaimana yang
telah terlihiat pada diri NabiDaud.

Dalam rangka Zaman Madinah, zaman membentuk Ummat Islam yang
hidup yang dibangun dengan satu Fikroh, yaitu dasar pemikiran, satu ideologi,
dapatlah kita maklumi apa maksud kisah Thalut diangkat jadi Raja itu dan
kemudian muncul Daud membunuh Jalut. Lalu kemudian dia yang mengganti-
kan tempat Thalut menjadiMaharaja Besar Banilsrail.

Sekarang akan masuklah kita kepada penafsiran Juzu'yang ketiga. Juzu'
ini dimulai dengan ayat 253 lanjutan Surat al-Baqarah itu yang menerangkan
kedudukan Rasul-rasulAllah, Utusan-utusan Tuhan Allah ke dalam alam ini.
Tuhan mengatakan bahwa masing-masing Rasul itu mempunyai kelebihan
sendiri-sendiri, sehingga yang satu menggenapkan yang lain di dalam membina
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peri-kemanusiaan, membangun ummat yang bertauhid, percaya kepada ke-
esaan Allah. Diberi pula kita ilmu perikeadaan suatu masyarakat setelah
seorang Rasul meninggal.Yaituperselisihan-perselisihan yang timbul, ada yang
beriman dan ada yang kafir. Dikatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang
tidak dapat dielakkan, y'ang kita dapat mengambil kesimpulan kelak bahwasa-
nya menegakkan iman tidaklah semudah yang kita sangka, dia menghendaki
ujian dan saringan (seleksi) perbenturan faham-faham manusia. Perbenturan
itulah kelaknya yang menjadi tapis penyisih di antara yang hak dengan yang
batil, sehingga dapat diambil kesan bahwa hidup itu tidaklah sunyi dariper-
juangan.

Pada lanjutan Surat al-Baqarah ini kita mendapat banyak tuntunan lagi. D
?ntaranya ialah penjelasan Kalirnat Tauhid, mutlak kekuasaan Allah yang

tertera pada ayat 255, yang lebih masyhur dengan sebutan AYAruL KURSI.
Diketengahkan pendirian Islam dalam ayat ini. Pendirian yang dapat dike-
tengah-ketepikan, yang dapat dipertanggungjawabkan pada seluruh ruang dan
waktu. Dalam ayat itulah dirumuskan pendirian dan pegangan hidup seorang
Muslim, sehingga Muslim berani menghadapi segala tantangan dalam zaman
mana juapun atau tempat mana juapun. Sehingga pada ayat selanjutnya, ayat
256, Tuhan menegaskan bahwa dalam agama tidak ada paksaan. Agama yang

dimaksudkan di sini ialah Islam. Islam tidak akan dijalankan dengan paksaan,
orang tidak akan dipaksa dengan pistol supaya menerima pendirian ini, karena
pendirian yang benar dengan pendirian yang salah, sudah nyrata perbedaannya.
Asal orang sudah berani membebaskan dirinya daripada mempertuhan THA-
GHUT, yaitu segala macam keberhalaan dan dia percaya kepada Allah, pasti
agama ini diterimanya. Sebab Allah mengeluarkan orang dari gelapgulita,
kepada lapangan yang terang-benderang, sedang Thaghut membawa orang
dari tempat yang terang-benderang kepada mangan yang gelapgulita, kelam
picik.

Setelah menjelaskan pendirian demikian, maka diuraikanlah dua peristiwa
yang mengenai Nabi Ibrahim dalam menegakkan Kalimat Tauhid. (Ayat Kursi)
itu. Dia berhadapan dengan seorang Thaghut, yang merasa diri sangat ber-
kuasa, sebab menjadi raja. Ketika Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan Allah
itulah yang menghidupkan dan mematikan, si raja dengan sombong mengata-
kan bahwa diapun berkuasa menghidupkan dan mematikan. Dia merasa
dirinya berserikat dengan Allah menguasai alam ini. Lalu Ibrahim menantang-
nya: Kalau benar engkau merasa kuasa menghidupkan dan mematikan, sebab
engkau raja, cobalah terbitkan Matahari dari Barat, sebab Allah menerbitkan
matahari dari Timur. Si Raja terdiam.

Dengan hujjah yang demikian, si Raja pastiTERPAKSA, mau tidak mau
TERPAKSA terdiam, TERPAKSA tidak dapat r.nengangkat muka lagi. Maka
orang tidak dapat DIPAKSA memeluk menganut suatu agama, kalau jiwanya
sendiri tidak dapat menerima karena tidak benar. Sebaliknya hati orang
terpaksa menerima, walaupun tidak dipaksakan, kalau yang dikatakan itu
benar.

Memang tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau agama itu benar
dan manusia tidak sanggup lagi membantahnya, tentu yang memaksanya
mengakui ialah jiwa murninya sendiri. Sehingga pada saat itu, jika ada orang
datang memaksanya melepaskan'keyakinannya, dia bersedia mati.



ffi Talsir Al-Azhar (Juzu'S)

Peristiwa yang kedua ialah Nabi lbrahim memohon kepada Tuhan agar
diperlihatkan kepadanya bagaimana caranya Tuhan menghidupkan kembali
makhluk yang telah mati. Lalu Tuhan memerintahkan mengumpulkan empat
ekor burung. Keempat burung itu dicincang lumat, lalu disuruh Tuhan Nabi
Ibrahim mengantarkan keempat ekor burung itu ke puncak empat buah bukit.
Lalu mereka dipanggil kembali, dan merekapun datang sebagai sediakala.

Pergiliran di antara benda yang diberinyawa lalu mati, lalu benda itu diberi
nyawa kembali, baik ditukar bentuk atau tidak, adalah hal yang dapat kita
renungkan sehari-hari dalam alam ini. Sebab itu tidaklah mustahilkalau kelak
kemudian hari tulang-tulang kita yang telah mumuk dibajui kembali dengan
tubuh. Entah berapa lama prosesnya Tuhanlah yang Maha Tahu. Tetapi di ayat
ini Tuhan memperlihatkan kepada hamba kekasihnya Ibrahim proses yang
hanya sebentar waktu.

Di tengah di antara kedua cerita Ibrahim itu diselingiTuhan pula dengan
kisah sebuah desa yang mati telah 100 tahun, lalu dihidupkan kembali.

Peristiwa ini dan kedua peristiwa Nabi Ibrahim adalah pengokoh dari
AYATUL KURSI (ayat 255 Surat al-Baqarah) tadi.

Sesudah itu maka amanat yang telah digembeleng dengan Iman dan Tauhid
itu disuruh beramal. Disuruh membebaskan dirinya daripada pengaruh benda,
atau Thaghut tadi. Disuruh, dihasung, diberi ingat bahwasanya bakhiladalah
satu gejala darisyirik. Ummat yang telah mengaku keesaan Allah tidak mungkin
menjadi orang bakhil. Ummat ini akan tetap kokoh berdiri selama mereka
masih berani melepaskan dirinya daripada pengaruh hartabenda. Dianjurkan
berkurban, bernafkah, berlomba mengeluarkan hartabenda untuk menegak-
kan Jalan Allah. Sejak dari ayat 261 sampai ayat 274, artinya 14 ayat, adalah ayat
hasungan menyuruh menafkahkan harta padaJalan Allah. Bagaimana manfaat-
nya bagi orang yang dermawan, bagaimana kebahagiaan mereka di dunia dan
ganjaran mulia di akhirat dan bagaimana cara melakukan pengurbanan itu,
semua diuraikan. Sesudah itu diterangkanlah bahaya RIBA, membungakan
hartabenda dengan memeras keringat orang lain, dariayat2T4 sampai ayat 281,
yaitu delapan ayat. Sesudah itu bertemulah satu ayat panjang, ayat yang paling
panjang terdapat di seluruh al-Quran, yaitu ayat 282, memberikan tuntunan
kalau terjadi perjanjian hutang-piutang dan perjanjian-perjanjian yang berkena-
an dengan pemindahan hak, hendaklah ditulis dengan terang, memakai dua
saksi. Kalau tidak dapat melengkapkan dua saksi laki-laki, maka satu laki-laki
boleh digantikan dengan dua orang perempuan. Di ayat 283 diperkuat lagi
menyuruh catatkan dengan keterangan yang jelas kalau dalam perjalanan
sedang orang yang bisa menulis tidak ada, boleh diadakan agunan. Pemegang
agunan hendaklah memegang amanat dengan setia berdasar takwa kepada
Allah.

Sesudah semuanya itu diterangkan, kita dibawa kembali ke pangkalan.
Yaitu di dalam meletakkan dasar-dasar hubungan di antara manusia sesama
manusia, jangan lupa bahwa kita ini selalu dalam tilikan Allah, yaitu Tuhan Yang
Maha Kuasa atas semua langit dan bumi, dan apa saja yang kita nyatakan atau
sembunyikan, teguh janji dan setia, atau mungkir dan khianat, namun Tuhan
Tahu. (ayat 284).

Sesudah itu datanglah dua ayat penutup Surat. Pada ayat 285 diingatkan
bahwa kita ini adalah di bawah bimbingan Rasul. Dan Rasul itu sendiripercaya
teguh kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya. Niscaya orang-orang yang
berimanpun demikian pula.
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Kalau Tuhan di permulaan ayat Juzu' ketiga bersabda, bahwa Dia melebih-
kan seorang Rasul dari yang lain, namun orang yang beriman tidaklah demikian,
karena mu'min itu sadar bahwa dia makhluk, bukan Khaliq. Mereka percaya
kepada segala Rasul, sebab inti ajaran segala Rasul itu hanya satu, yaitu apa
yang telah dirumuskan pada Ayatul Kursi tadi. Dan setelah mengakuipercaya
dalam hati, mulutnya menyatakan kepercayaan itu, menyatakan selalu taat dan
setia. Mendengarkan Wahyu Ilahi dan sedia memikul segala perintah. Dan
mengakui kekurangan diri dan kealpaan, lalu memohon ampun. Sebab insaf
berapa lamapun hidup di dunia ini, namun akhirnya akan kembali kepada
Tuhan juga. (285).

Kemudian itu datanglah doa penutup, (ayat 286) yang menerangkan bahwa
Allah tidaklah memikulkan kepada suatu diri kecuali apa yang dapat dipikulnya,
dan buruk baik hasil pekerjaan seseorang, adalah tanggungiawabnya sendiri,
lalu ditutup dengan doa moga-moga Tuhan jangan mengambilberat kelupaan
dan kelalaian yang tak disengaja, dan jangan kiranya hukum dan tuntutan yang
telah dilakukan Tuhan terhadap Ummat yang dahulu ditimpakan pula kepada
kami yang datang di belakang ini, dan jangan dipikulkan pula beban yang tak
dapat kiranya dipikul, lalu ditutup dengan memohon ampun dan belas-kasihan:
"Engkaulah Tuhan kami, berilah kami pertolongon di dolam menghadapi
orang-orang yang tidak mau percaya."

Doa penutup Surat al-Baqarah ini menunjukkan bahwa Masyarakat Islam
telah mulai terbentuk. Ibarat sebuah bahtera, dia telah mulai berlayar meng-
harungi lautan besar. Ombak dan gelombang akan ditempuh, angin badaiakan
bertemu. Dan Nabi Muhammad s.a.w. menjadi Nakhoda dari bahtera itu.
Mohon Allah memberikan kekuatan.

Sesudah itu kelak kita akan masuk ke dalam Surat yang ketiga, yaitu Surat
ali-lmran. Separoh daripada Surat ali-lmran termasuk dalam Juzu'3 ini, dan
yang separohnya lagi termasuk dalam Juzu' 4. Dalam kata pendahuluan dari
Surat ali-lmran kelak akan kita uraikan pula sepintas-lalu apa yang jadi isi
daripada Surat ali-lmran, sebagai Surat ke2 yang terpanjang dalam al-Quran
(200 ayat), dan diturunkan di Madinah juga.

(253) Rasul-rasul itu, Kami lebihkan se-
bahagian mereka daripada seba-
hagian; di antara mereka ada
yang berkata-kata Allah kepada-
nya dan Dia tinggikan derajat se-
tengah mereka, dan telah Kami
berikan beberapa keterangan ke-
pada lsa anak Maryam dan Kami
sokong dia dengan Ruhul-
Qudus; dan kalau Allah meng-
hendaki tidaklah berbunuh-bu-
nuhan orang-orang yang se-
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sudah mereka, akan tetapi me-
reka telah berselisih sesudah
datang kepada mereka ketera-
ngan-keterangan itu. Maka di
antara mereka ada yang beriman
dan di antara mereka ada yang
kufur. Dan jikalau Allah meng-
hendaki, niscaya tidaklah mere-
ka akan berbunuh-bunuhan.
Akan tetapi Allah berbuat apa
yang Dia kehendaki.

(254) Wahai orang-orang yang ber-
iman! Belanjakanlah sebahagian
dari apa yang telah Kami lturnia-
kan kepada kamu, sebelum
datang kepada kamu suatu hari,
yang tidak ada perdagangan
padanya, dan tidak ada persaha-
batan dan tidak ada syafa'at; dan
orang-orang yang kafir itulah
orang-orang yang zalim.

o )zzo- 
-zt 

I zoz;t 2); -z z .a

u!;r ,!rrr+#t rt+t, y
e

-a .a. a. a- a 2c z aa :i 2oz-,V)t -{ a fi:;it a e
i;c'i$_'^t 

-;f), 
i ilJt v' i'tl

o I 1-2t z i. tll-z

\t;tVY);..Ir !rL-
aa

.. D* 3 r;z zlz 1 ozrtiC=Y cy_ ciu- dl E C
L

Jr;;rJti liiii $ ";L
z ) z-))
i,J^lr}Jl f..o

v;",

Pada ayat yang telah lalu telah diterangkan tentang seorang Rasul Allah,
yang mulanya hanya s€orang pemuda pengtimbala, memikulpedang sajapun
dia belum snggup, tetapi muncul namanya di medan perang melawan orang
Palestina, karena kepandaiannya melantingkan batu, hingga kena kepala Jalut
lalu pecah dan mati. Pemuda pengembala itu ialah Daud alaihis-salam, yang
diangkat Tuhan menjadiRasul merangkap menjadi raja dariBani Israilsesudah
Thalut. Setelah dia diangkat menjadi Rasul menjalankan Syariat Nabi Musa,
diapun diberi sebuah Zabur, atau Mazrnur.

Ayat 252 itu telah menarik perhatian kita tentang Rasul Allah yang bernama
Daud, raja besar Bani lsrail. Dengan mengenangkan Daud, niscaya orang
terkenang akan puteranya Sulaiman. Dengan menyebut nama Daud niscaya
orang terkenang kepada Nabi-nabi yang sebelumnya dan sesudahnya. Setelah
itu datang pula isyarat di ujung ayat252 itu yang memperingatkan kepada Nabi
Muhammad s.a.w. bahwa beliaupun termasuk di dalam golongan utusan-
utusan Allah yang mulia dan pilihan itu. Maka terbayanglah dalam ingatan kita
setelah membaca ayat-ayat ini bahwa Allah telah mengutus Rasul-rasulNya
pada tiap-tiap zaman, masing-masing menurut ruang dan waktunya dan me-
nurut pula keadaan ummat yang diajak dengan da'wah supaya menurut petun-
juk yang mereka sampaikan. Sebab itu maka lanjutan sabda Tuhan pada ayat
253 menuntun ingatan kita kepada rasul-rasul itu:

(Yor)

(Yot)
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"Rosul-rosul itu, Kami lebihkon sebohogion mereka doripda yang seba-
hagian." (pangkal ayat 253).

Macam-macamlah kelebihan Rasul-rasul itu dijadikan oleh Tuhan, sehing-
ga tidaklah sama keadaan mereka, sebab tidak pula sama keadaan ummat yang
mereka hadapi.

Seumpama Daud dan Sulaiman itu, dilebihkan Tuhan mereka dengan
menjadi raja, sedang Nabi-nabi yang lain tidak ada yang menjadi raja. NabiNuh
dilebihkan dengan panjang usianya, NabiMusa dilebihkan dengan tongkatnya,
Nabi lbrahim dilebihkan dengan perkembangan keturunannya, dan lain-lain
sebagainya. Martabat mereka itupun dilebihkan pula yang sebahagian daripada
yang sebahagian.

"Di antara mereka ada yong berkata-kata Allah kepadanyo." Sebagai-
mana yang dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam al-Quran, yaitu NabiMusa
a.s. Dan demikian juga Nabi kita Muhammad s.a.w. seketika beliau dipanggil
Mi'raj, berkata-kata juga Tuhan terhadapnya. Tetapi tidaklah dapat kita me-
ngaji lebih dalam bagaimana cara berkata-kata itu sebab sudah mengenaihal
yang ghaib. Dapatlah dibaca pada Surat as.Syura (Surat 42 ayatSl), bahwasa-
nya Allah Ta'ala menyampaikan titah kepada Rasul-rasulNya itu tidak lebih
daripada tiga cara, pertama dengan menurunkan Wahyu, kedua dari belakang
dinding (hijab), ketiga dengan mengutus Malaikat.

Menurut pendapat setengah ahli tafsir, Tuhan bercakap dengan RasulNya
yaitu dengan Musa dan Muhammad s.a.w. itu ialah dengan cara yang kedua,
yaitu dari belakang dinding (hijab), sebab seketika beliau kembali dari Mi'raj,
Abu Zar bertanya adakah dia dapat melihat Tuhan,.beliau menjawab tidak
dapat dia melihat Tuhan karena didinding oleh Nur belaka, Nur yang berlapis-
lapis. Bahkan Jibril utusan istimewa Ilahi tidak dapat melihat Tuhan, tersebab
dinding Nur itu juga.

Lalu dilanjutkan bunyi ay at : " D an D ia t inggikan deraj at set engah mereka."
Sebagai derajat yang telah dicapai olehNabi kita Muhammads.a.w. sebagai
penutup dari sekalianNabi-nabi danRasul-rasul, dipanggilmi'rajke tempat yang
tertinggi dan pulang kembali dengan selamat. Dalam hal membangun cita-
citanyadidunia inipun dilebih ditinggikan derajatnya. Dia berpindah dari
Makkah ke Madinah, dan sebelum dia meninggal sempat juga dia merebut
negeriMakkah itu kembali. Sedang NabiMusa setelah menyeberangkan Bani
lsrail dari Mesir ke Tanah yang dijanjikan, beliau telah meninggal sebelum Bani
Israil dapat dibawanya ke negeri yang dijanjikan itu. Nabi Isa Almasih tidak kuat
menentang kekuasaan bangsa Romawi, sehingga dengan halus beliau berkata:
"Berikanlah hak Allah kepada Allah dan hak Kaisr kepada Kakor. " Sedang
Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan kekuasaan yang nyata, menurut istilah
sekarang de facto dan de jure, yang belum dikebumikan jenazah beliau sebelum
diangkat pengganti beliau dalam pimpinan kekuasaan duniawi, untuk menegak-
kan perintah Tuhan. Bahkan belum sampai 20 tahun setelah beliau wafat,
khalifah-khalifah beliau telah dapat menundukkan dua buah kerajaan besar
pada masa itu, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia.



510 Tolsir Al-Azhar (Juzu'3)

"Dan telah Kami birikon beberapa keterangan kepada Ix anak Maryam
dan Kami sokong dio dengan Ruhul-Qudus. " Diri beliau sendiriadalah sebagai
keterangan yang hidup dari kebesaran dan kekuasaan Tuhan, sebab lahirnya
ke dunia tidak menurutijalan biasa itu.

Maka berikutlah keterangan-keterangan yang lain, sebagai menyembuh-
kan orang sakit, menyalangkan mata orang yang telah buta, bahkan meng'
hidupkan orang yang baru saja meninggal dunia. Semuanya dengan izin Allah.
Dan lsa Almasih itu disokong oleh Ruhul-Qudus, yaitu Roh yang sucisebagai-
mana tersebut juga di dalam Surat an-Nahl (Lebah), surat 16, ayat 102, bahwa
Nabi kita Muhammad s.a.w. pun disokong dengan Ruhul-Qudus, Roh yang

suci, bahkan segala Rasul disokong dengan Roh yang suci. Maka bagi kita
pemeluk Islam, Roh yang suciitu bukanlah sebagian daripada tiga Tuhan, tetapi
makhluk yang diciptakan Allah jua adanya.

Demikianlah diantara banyak RasulTuhan, tiga orang Rasulutama telah
diisyaratkan Tuhan dalam ayat ini, yaitu Musa yang telah diajak Tuhan ber-
cakap, Muhammad yang mencapai derajat tertinggi dan Isa Almasih yang

membawa banyak keterangan. Bagaimanapun kenyataan perselisihan di antara
pengikut ketiga Rasul itu namun ketiga ajaran beliau telah menuntun per-

tumbuhan rohaniah dalam alam dunia ini.
Pada ayat ini Tuhan jelaskan bahwa Dia melebihkan sebahagian Rasul

daripada yang sebahagian, tetapi kepada kita manusia tidaklah disuruhkan
supaya melebihkan seorang Rasul dan mengurangkan martabat yang lain.
Tuhan telah mengaiarkan kepada kita dalam ayat 136 yang telah lalu, dan juga

nanti pada ayat penutup dari Surat al-Baqarah ini (ayat 285), bahwa kita ummat
ini tidaklah membeda-bedakan Rasul. Maka sikap kita kepada sekalian Rasul
Allah adalah laksana sikap kita ketika melihat bintang-bintang berkelap-kelip
cahayanya di tengah malam. Kita telah mengerti bahwa bintang-bintang itu
tidak sama letaknya, ada yang lebih tinggi, dan ada yang lebih tinggilagi. Namun
bagi kita yang melihat dari bumi, semuanya sama tingginya.

Pada lanjutan ayat bersabdalah Tuhan: "Dan kalau Allah menghendoki
tidaklah berbunuh-bunuhan orang'orang yang sesudah mereka, akan tetapi
mereka telah berselisih sesudoh datang kepada mereka keterangan-keterong
an itu."

Ayat ini menerangkan suatu kenyataan yang selalu kita saksikan baik
dalam sejarah yang telah lalu, atau sejarah zaman sekarang atau selanjutnya.
Yaitu bahwa petunjuk Tuhan telah datang. Kita selalu mengharap bahwa Tuhan
itu akan membawa persatuan ummat manusia, sebab sumbernya hanya dari
satu tempat, yaitu Allah. Ajaran sekalian Rasul itu, kalau digali-gali sampai
kepada hakikatnya, hanyalah ajaran yang satu juga. Kita ambilisiKitab-kitab
Suci, sejak dari Taurat, Mazmur atau Zabur, Injil sampai kepada al'Quran,
diambil sarinya, akan bertemu hanya satu ajaran, yaitu tentang adanya yang

Maha Kuasa. Sebab itu kalau Allah menghendaki tidaklah akan terjadi ber-
bunuh-bunuhan karena perbedaan agama. Meskipun misalnya berbagai-bagai
nama yang diberikan Allah itu, ada yang menyebutnya Yehovah, Aloha,
Brahman atau Allah atau Tuhan. isihatiketika mengucapkannya hanyalah satu.
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yaitu mengungkapkan tentang Zat Yang Maha Kuasa. Tetapi bagaimana dalam
kenyataan? Di dalam segala agama terdapat kejadian yang sama. Sesudah
Rasul-rasulmeninggal terjadilah perselisihan, bahkan sampaiberbunuh-bunuh-
an.

Berkelahi, berperang, pertumpahan darah; baik di antara agatna dengan
agama, ataupun di antara pengikut satu agama. Di dalam Sejarah Agama
Kristen kita dapati, bahwa belum 100 tahun Nabi lsa Almasih wafat, telah
terjadi perpecahan Kristen yang amat hebat, sehingga terbagi-bagi dan ter.
pecah, satu mazhab atau Sekte memerangi atau memusuhi Sekte yang lain,
padahal semuanya itu kejadian setelah mereka mendapat keterangan. Bahkan
sebelum pemberontakan kaum Kristen Protestant dibawah pimpinan Luther
terhadap Gereja Katholik di bawah kuasa Paus, lama sebelum itu, bahkan
sebelum lahir lagi NabiMuhammad, telah terpecah menjadiGereja Kerajaan
Roma, Gereja Yacobin dan Gereja Nestourian, Gereja Timur dan Gereja
Barat. Di zaman sekarang inipun dalam kalangan Protestant sendiri telah
terpecah tidak kurang menjadi 200 Sekte, yang satu mengkafirkan yang lain.
Yang satu mengatakan bahwa gereja merekalah yang paling benar di sisiTuhan.

Dalam kalangan Islam sendiripun terjadi hal yang demikian. Jenazah Rasul
s.a.w. terlambat menguburkannya selama dua hari, sebab mulaiselisih tentang
siapa yang lebih berhak akan jadi ganti beliau menjadi Khalifah beliau. Dan
kemudian itu terjadi pertumpahan darah yang hebat, memusnahkan berpuluh
ribu pemeluk Islam karena peperangan saudara di antara Ali dengan Mu'awi-
yah. Kemudian itu timbul pertentangan kaum Khawarij dengan kaum.Syi'ah.
Dan di zaman Daulat Bani Abbas, telah terjadipula berkali-kalipertumpahan
darah di antara sesama pemeluk faham Sunnidalam perkara-perkara kecil yang
sepatutnya tidak menjadi pangkal selisih.

Kadang-kadang soal amalan yang kecil-kecil membawa tumpahnya darah,
bahkan sampaimenghancurkan negara. Sampai kepada kita di hari ini, masih
saja kaum Syi'ah mempertahankan, bahwa yang berhak menjadi pengganti
Rasulullah s.a.w. hanyalah AIibin Abu Thalib, padahalsusunan keadaan dalam
Dunia lslam sudah berbeda daripada 14 abad yang lain. Jatuhnya Kerajaan Bani
Abbas di Baghdad, karena diserang, dijarah dan dijajah oleh bangsa Mongol
ialah karena Khalifahnya orang Sunni, dan wazir besar (perdana menterinya)
orang Syi'ah; dan sejarah mengatakan bahwa Waziral-'Aiqami itulah yang
membuka rahasia pertahanan Baghdad kepada Holako Khan, sehingsa Bagh-
dad diserbu dan dihancurkan, dan Khalifah dibunuh dan akhirnya Wazir itu
sendiri dibunuh pula.

Di Baghdad pernah terjadi bunuh-membunuh di antara pemeluk Islam
Mazhab Syaf idengan pemeluk Mazhab Hanbali karena perkara menjaharkan
Bismillah, perkelahian penganut Mazhab Syafi'idengan Mazhab Hanafi telah
sampai menghancur-leburkan negeri Merv sebagai pusat ibukota wilayah
Khurasan.

Di abad-abad kelS Masehi, amat hebat pertarungan Kerajaan Turkide.
ngan Kerajaan lran, dan dengan terang-terang kedua pihak mengatakan bahwa
mereka berperang adalah karena mempertahankan kesucian Mazhab mereka
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masing-masing, sebab Turki adalah Sunni Hanafi, dan Iran Syi'ah. Di dalam
abad kel9, Kerajaan Turki menyuruh Mohammad Ali Parya Penguasa Negeri
Mesir memerangi penganut faham Wahaby di Tanah Arab. Untuk ini dibuat
propaganda di seluruh Dunia lslam, bahwa Wahaby itu telah keluar dari garis
lslam yang benar, sehingga sisa dakinya sampai sekarang masih bersarang
dalam otak golongan tua dalam Islam.

Di tanahair kita Indonesia, di zaman-zarnan yang lampau, kuranglah kita
mendergar terjadi pertumpahan darah karena perlainan Mazhab di dalam
lslam. Karena kebetulan Mazhab yang masuk ke rnari @a umumnya hanyalah
satu, yaitu Mazhab Sunni Syafi'iyah. Tetapi kemudian setelah tersebar pula
buku-buku agarn r yang lebih luas dan pandangan yang lebih jauh, timbullah
berlainan pendapat dan timbul perselisihan di antara ularna dengan ulama, lalu
mempengaruhi kepada orang:orang awam. Di permulaan abad ke20 ini (1905)
mulai timbul selisih di antara ulama-ulama yang memp€rtahankan Tou,rossul
dan Wasl'ihh, rnerabithahkan guru ketika melakukan Suluk, dengan ularna yang
membantah dan mengatakannya tiada berasal dari ajaran Rasul, dan telah jatuh
kepada Syirik. Di Sumatera Barat timbul pertentangan ulama-ulama kaum tua
deng3n kaum muda. DiJawa sejak tahun l9l0 timbulperselisihan demikian
pula. Golongan muda menjelnra jadi Muharnmadiyah pada tahun 1912 dan
golongan tua menjelnn menjadi Noh datul Ulamapada tahun 1q25. Di kalangan
orang Arab yang hijrah ke Indonesia timbul perselisihan di antara kaum
keturunan Sayyrd yang dikenal dengan sebutan Alawiyin, dengan yang bukan
Sayyid yang menjelrna menjadi PerkumpulanAl-lrswd; dan sampai jugaterjadi
pertumpahan darah di Banyuwangi kira-kira pada tahun 1930.

Bukti-bukti yang kita kemukakan dari seiarah Islam ini, baik di zatn rn-
zannn lampau atau sejarah pertentangan agarna di Indonesia, barulah se-
kelumit saja jika dibandingkan dengan pertentangan karena agatna dalam
Dunia Kristen di Eropa sendiri. Berapa banyak korban yang harus diberikan
karena pertentangan agama dalam Dunia Barat. Terutama setelah Konsili para
Pendeta memutuskan suatu kepercayaan yang mesti dianut, misalnya tentang
menuhankan Nabi Isa. Demikian pula bagaimana hebat dan nrengerikan pe-
perangan-peperangan agama yang teriadi di antara kaum Katholik dengan
kaum Protestant, sampai berpuluh tahun. Bahkan salah satu sebab ber-
boyong pindah ke Amerika di permulaan Abad Ketujuhbelas, ialah karena lori
dari sebab tekanan dan paksaan yang ngeri dari pihak yang berlainan faham,
sehingga orang yang pindah itu disebut pilgrim, yang berarti perjalanan suci.

Terjadinya Perang Salib sejak l0 abad yang lalu, yang dilancarkan oleh
Dunia Kristen kepada Dunia Islam, yang tidak pemah berhenti sampai se-
karang ini, lain tidak ialah karena sesudah nrendapat keterangan yang dibawa
oleh Rasul. Keterangan itu benar, tetapi rnereka tidak rnau mmerima. Karena
agatna mereka bukan kepunyaan Tuhan, melainkan kepunyaan penguasa-
penguasa gereia. Kedatangan ajaran Nabi Muhammad s.a.w. yang mem-
bebaskan manusia daripada perbudakan fikiran, sangat bertentangan dmgan
kepentingan rnereka.
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D€rnikianlah seiarah telah mernbuktikan bunyi ayat ini, batwasanya se-
tehh datang keterangan-keterangan Allah &ngan sejelas-jelasnya, timbulhh
perselbihan, 3;aitu satu hal yang pada pendapat kita sepintas-lalu tllak nrestinya
keiadian. Maka datanghh laniutan ayat:

'Dan iilrolou Ailah nr'nslrltfuki, niscqyo tidakloh mereka akon ber-
hnuh-bunulwr. Akon tetafi Allah brlrbtnt ry yang Dda keherflaki." (ujung
ryat 253).

Densan bunyr ayat ini ielas bahwa jika Allah meqghendaki, niscaya mereka
tidak akan berbunuh-bunuhan, terseliplah satu faham bahwa berbunuh-bunuh-
an, hunr-hara yang timbul dari bencimembenci, tidaklah disukai oleh rnanusia
dan tidak pula disukai tentunya oleh Allah. Siapa pula orang yang senang
dengan keadaan yang selalu rusuh? Tetapi men(Fpa rnaka di ujun[ ayat Tuhan
nrengatakan bahua Allah berbuat sekehendakNya? Adakah di dalam ayat ini
sr.ratu hal yang akan rnernbawa kila kepada faham Joboriyah, yaifu mmyerah-
kan segah sesuatu kepada takdir belaka, sehingga kita tidak berikhtiar lagi?

Untuk rnenrahami ayat ini, wajiblah kila kembali menilik ilmu jiwa manusia
(Pqrcholos) dan iknu kemasyarakatan (Sociologi). Dan terlebih dahulu hen-
dakhh kita ingat bahura manusia dijadikan oleh Allah lah daripada kejadian
rnakhluk yang lain. Manusia diberikan akal buat mmimbang buruk dan baik,
mudharat dan rnanfaat. seluruh manusia yang berakal budi tidaklah menyukai
yang buruk, dan tidaklah menginginkan yang mudharat. Manusia itu selalu
rnencari mana yang lebih benar dan mana yang lebih rnanfaat. Akal manusia
diffikan pula tidak sama pertumbuhannya;bertinggi berendah. Di samping itu,
kehidupan rnanusia dan pertumbuhan akalnya itu sehlu dipensaruhi oleh alam
sekelilingnya, oleh lirgkungannya. oleh sebab itu maka penilaiannya terhadap
kebenaran tidak puhlah sama. Ada orang yang pintar yang disebut khouosh.
Ada orang !/ang perdapat akalnya hanya sederhana saja yang disebut otuom.
Kadang-kadang orang hidup sebagai katak di Qwah tempurung, menyangka
bahwa yang di sekelilingnya itu sudah langit, sebab itu disalahkannya orang
yang rnenyatakan bahwa yang rn€lingkunginya itu belumlah langit, barulah
tempurung. Di sini sudah mulai timbul tampang dari perselisihan.

Kadang-kadang manusia terpengaruh dalam lingkungannya. Katanya di-
dmgar orang, perintahnya diikuti. Golongan semacam ini titlak mau ada
tandhgan dan gondirgon terhadap dirinya. Sebab itu bilamana saja terdengar
srara baru, yang berbeda daripada yang disuarakannya, dia pasti rnenentang,
wahupun suara baru ifu bmar.

Kadang-kadarg timbul perselisihan karena perebutan politik, karena pe-
ngaruh golongan, karena takut kedahuluan, yah, kadang-kadang karena propa-
kasimusuh.

Perbedaan pendapat akal, dmgan tidak disadari telah ditunggangi oleh
hawanafsu. Sehingga akhirnya darahpun tertumpah, sedang yang kusut tidak-
lah selesai. Sebab itu rnaka perselisihan dan pertumpahan darah, berbunuh-
bunuhan, bukanlah karena perbedaan pendapat akal melainkan karena do-
rcngan hawanafsu. Keterangan dan penjelasan yang dibawa Rasul, dikaburkan
oleh hawa dan nafsu.
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Kalau denrikian adakah kiranya terselib takdir buruk dari Allah, sehingga
kita artikan bahwasanya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki akan kita terima
dengan pandangan yang buruk?

Niscaya tidak!
Di sini kita bertemu bahwa jalan yang ditempuh oleh manusia, dengan

pengaruh akal dan hawanafsunya, membawa manusia kepada ketentuan Tu-
han; tidak ada jalan lain!

Di dalam ayat ini kita telah bertemu bahwasanya perpecahan dan per-
tumpahan darah setelah menerima agama, setelah menerima keterangan Ra-
sul-rasul, pada hakikatnya tidaklah dikehendakiAllah. Tetapi karena manusia
memperturutkan hawanafsunya, maka agama telah membawanya kepada
perpecahan. Maka hendaklah pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh
manusia di atas permukaan bumi ini dalam berabad-abad inidijadikan i'tibar
oleh manusia yang datang di belakang. Khusus bagi ummat Islam sendiri, diberi
ingatlah mereka, apabila terjadi selisih fikiran, supaya segera kembali kepada
pokok. Menurut pepatah: "Kusut di ujung tali, kembalilah ke pangkal tali."
Terjadi selisih dalam agama, maka kembalilah kepada Kitab Allah dan Sunnah
Rasul. Dan jika terjadi perselisihan dalam soal-soalpolitik, kembalilah kepada
keputusan Ulil-Amri, sebagaimana yang diatur oleh Syara', yaitu yang dinamai
Ahlusy-Syuro. Yang di dalam zaman moden dinamai "wakil-wakil rakyat", atau
orang-orang yang dipercaya oleh ummat.

Ulil-Umri melakukan musyawarat memutuskan perselisihan yang berke-
naan dengan urusan dunia politik, sehingga tidak timbul diktator. Dalam urusan
yang berkenaan dengan agama, dilarang taqlid. Di dalam Islam kedudukan
ulama agama bukanlah sebagai kedudukan pendeta dalam agama Nasrani.
Bukanlah fatwa ulama suatu omor yang tidak boleh dibanding dan disanggah.
Fatwa itu hanya berlaku selama sesuaidengan isial-Quran dan Sunnah Nabi.
Adapun al-Quran, inilah satu-satunya Kitab Suci yang isinya terang tidak ada
selisih. Dalam Agama lslam betapapun adnya perselisihan faham, misalnya
antara Khawarij dengan Syi'ah, Mu'tazilah atau Jahmiyah, namun pegangan
pada al-Quran adalah satu. Oleh sebab itu jalan kepada persatuan amat mudah
dalam Islam, daripada dalam agama yang lain-lain. Perselisihan dalam hal
Akidah tidaklah menyebabkan timbulnya jurang yang dalam di antara pihak-
pihak yang berselisi\.

Sungguhpun hebat pertentangan kepercayaan di antara Dunia, K.risten,
namun dalam abad ke20 ini pemuka-pemuka agama mereka telah berusirha
hendak mencarititik-titik pertemuan. Maka dalam Dunia lslam mencarititik-
titik pertemuan ini lebih mudah daripada dalam agama Kristen, asal ada
kemauan. Apatah lagi setelah zaman akhir-akhir ini terasa benar tekanan
negara-negara penjajah terhadap Islam.

Kembali ke dalam al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan berartimenghenti-
kan kebebasan fikiran. Di antara orang Mujtahid dengan Mujtahid yang lain
selalu terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan lmam
Ahmad bin Hanbaldikenaloleh setiap orang yang mengetahui riwayat hidup
mereka, bahwa mereka itu adalah guru dengan murid. Imam Ahmad bin
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Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i adalah murid darilmam
Malik. Ketiganya telah bersimpang menjadi tiga Mazhab, dan empat dengan
Mazhab lmam Hanafi. Di antara mereka timbul rasa hormat-menghormati
pendapat. Baru timbul selisih pada pengikut yang taqlid, sehingga mazhab
pendapat fikiran sudah berganti menjadi satu agama sendiri.

Kita ambil misal dua perkumpulan terbesar dinegerikita ini, yakniMuham-
madiyah dan Nahdhatul-Ulama. Keduanya masih tetap menganggap sah sem-

bahyang masing-masing. Tidak ada orang Nahdhatul-Ulama memfatwakan
bahwa tirJak sah menjadima'mum di belakang lmam orang Muhammadiyah;
demikian pula sebaliknya. Dan tidak sampai ada mesjid sendiri-sendiri sebagai
Gereja Baptist, Metodist, Adventist, Prysbiterian, dan lain-lain. Sebab pada

akidah pokok, Nahdhatul-Ulama dan Muhammadiyah adalah sama. Timbul
perselisihan ialah kalau pengikut kedua belah pihak telah fanatik pada golo-
ngan, atau setelah dicampuri oleh peltarungan politik. Pada saat-saat yang
penting telah ada tempat mereka kembali yaitu al-Quran dan Sunnah. Kalau
tidak demikian, niscaya mereka akan hancur; tikam-menikam, bunuh-mem-
bunuh sama sendiri, sehingga berlaku bunyi ujung ayat, bahwa Allah berbuat
apa yang Dia kehendaki, yang tidak dapat dielakkan!

Maka didalam segala perselisihan fikiran diantara sesama ummat Allah,
namun di hati sanubari kedua pihak selalu tersimpan sesuatu yang amat
diingatkan, yang mencari kebenaran Allah. Keberanian manusia memerangi
hawanafsunya, memanglah satu perjuangan yang jadi pusat dari segala per-
juangan. Allah menghendakikarena kita sesama manusia sama bebas berfikir
supaya perselisihan hilang. Di diri masing-masing kita ada satu bakat atau benih
yang baik. Sebab itu maka di dalam al-Baqarah inijuga, yangdahulu telah kita
tafsirkan (ayat 148) bersaMalah Tuhan:

$+r.i2.1 gtTg$,1;u

"Berbmba-lombalahkamuberbuatkeboikan." (al-Baqarah:1218)

Failosuf kita yang besar, Savid Jamaluddin al-Afghany, seketika dikeritik
orangkarena tiap-tiap pemeluk suatu agama mengatakan bahwa agamanyalah
yang benar. Pengeritik itu berkata bahwa dengan demikian permusuhanlah
yang timbul. Maka Sayid yang mulia itu telah menjawab, bahwa hal yang
demikian tidak boleh dipandang darisegiburuknya saja. Hanya kefanatikan dan
membanggakan golongan sendiri, itulah yang membawa celaka perpecahan.
Tetapi kalau masing-masing pemeluk agama berlomba menegakkan kebajikan
dan beramal shalih, maka perlombaan kepada kemajuan dan kebajikanlah yang
akan timbul di dalam dunia ini. Dan menurut beliau, perlombaan orang baik-
baik dan beriman, beramal shalih didalam segala agama di dunia ini, adalah
salah satu jalan yang membawa dunia kepada yang lebih maju.
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M enwrb ank an H art ab enda

'Wallcli orang-orang yang beimanlBelanjokanlah *bahagian dari ap
y ang telah Kami kumiakan kepda kamu, *belum datang kepoda kamu suatu
hari,yangtidakadaperdagangan padanya." (pangkalayat 254).Ayatinisenafas
dengan ayat yang sebelumnya. Terhadap kebenaran manusia tidak sama, ada
yang beriman dan ada yang kafir. Selisih-faham akan hilang dari dunia ini,
demikian telah ditentukan oleh Tuhan. Maka kamu yang telah mengakui
beriman, apakah kewajiban kamu kalau begitu?Cukupkah kalau kamu hanya
mengaku beriman tetapi tidak mau membelanjakan hartabenda yangtelah
dianugerahkan Allah buat menegakkan jalan Allah?Cukupkah imanmu itu
hanya pengakuan mulut, tetapi peti simpanan uang kamu, kamu tutup rapat
dan tidak boleh isinya dikeluarkan? Kalau demikian sikap di dalam pengakuan
iman, pastilah kamu akan kalah di dalim perlombaan hidup dan dalam perlom-
baan menegakkan keyakinan. Kalau cahaya agamamu ineniadi muram dan
guram oleh karena kebakhilan kamu, apakah yang akan terjadi? Betapapun
sucinya citamu, pastilah kamu akan kalah. Kalau kehendak agamamu tidak
berjalan, maka yang bertanggungjawab adalah kamu sendiri- Di hadapan Tuhan
di hariKiamat pertanggung jawab itu mesti dijalankan. Sampai diakhirat kelak
tidak ada lagi perdagangan. Tidak ada lagijual-beli. Uang, kekayaan, pengaruh
yang bes4r selama di dunia, tidaklah dapat dipergunakan di akhirat buat
membeli ampunan Tuhan atas kesalahan yang diperbuat dikala hidup. "Don
tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'at "Misalnya meskipun engkau
bersahabat karib dengan seorang yang besar dalam hal agama, misalnya
seorang alim, tidaklah sahabat itu dapat menolongmu di waktu itu. Dan
syafa'atpun tidak; yaitu mengharapkan pengaruh dari seseorang di sisi Tuhan,
supaya Tuhan meringankan azab atas diri yang bersalah. Untuk menghindar-
kan bahaya di akhirat itu, lain tidak hanyalah keinsafan sekarang. Hartabenda
yang telah dikumiakan Allah kepada kita, kalau kita telah mengaku beriman,
janganlah disangka kepunyaan sendiri. Dahulu dia tidak ada pada kita, dan
kalau kita mati, diapun tidak kita yang menguasai lagi. Bahkan sedang dalam
tanganpun bisa dicabut Tuhan. Mengapa tidak dipergunakan untuk mem-
bangun kebajikan di dunia, padahal diri mengaku beriman?

Sebab itu maka pangkal ayat ialah seruan kepada orang yang beriman.
Orang yang beriman pasti mengakui kenyataan. Kalau dia bakhil tandanya
imannya telah sumbing.

Watak manusia dua macam; setengah orang diberi kata rayuan, ajakan
halus, yang dinamai Targhib. Maka pada ayat 245 kepada orang yang halus
begini Tuhan berkata lain. Tuhan bertanya. Siapakah gerangan yang sudi
meminjami Tuhan dengan suatu pinjaman yang baik? Agar kelak dibayarTuhan
dengan berlipatganda? Dan dengan halus pula Tuhan mengakui bahwa Dia
memberi kadang-kadang anugerah dengan lebar luas dan kadang-kadang
dengan berbatas-batas; namun semuanya akan kembali kepada Tuhan jua.



I

Surat Al-kqarah (Avat 254 617

Tetapi di ayat yang tengah kita bicarakan ini Tuhan bukan bersabda
"meminjam". Sebab ada orang yang banyak mendengar kata demikian. Di ayat
ini diperingatkan bahwa rezeki yang kamu pakai dan kamu makan itu dari
Tuhan asalnya: Razaqnakum. Kami kurniakan kepada kamu. Ayat ini tidak
targhib lagi, melainkan sudah tarhib. Tidak bujuk rayu tetapi ancaman. Kalau
kamu mengakui beriman, padahal kamu bakhil, dan padahal yang akan kamu
keluarkan itu bukan kamu punya, melainkan anugerah llahi, maka awaslah
kamu bila dipanggil di hadapan Tuhan kelak. Sebab itu maka ujung ayat
berbunyi:

"Dan orang-orang yang kafir itulah orang-orang yang zalim." (ujung ayat
2s4).

Pangkal ayat ialah perintah kepada orang yang beriman. Sebab itu maka
uiung ayat jika menyebut kafir, ialah orang beriman yang kafir. Kafir itu ada yang

kafir ingkar kepada Tuhan samasekali, kafir kepada akhirat. Tetapi ada lagi

kafir dalam pengakuan iman. Dia sembahyang juga, puasa juga, tetapi dia
menolak ajakan membelanjakan harta pada jalan Allah, dia bakhil. Saku-
sakunya dijahitnya, peti uangnya ditutupnya. Diajakberkorbanpada jalanAllah
diapun malas, bahkan diapun takut. Akhirnya agamanya mundur, Sabilillah
tidak berdiri, ummat menjadi bodoh, hakikat agama tidak tegak lagi. Yang
selesai menjadi kusut dan yang jernih menjadi keruh. Siapa yang aniaya jadinya?

Ialah si bakhil tadi karena dia menolak (kufur) kepada ketentuan kebenaran.

(255) Tuhan Allah tidak adaTuhan me-
lainkan Dia, Yang Hidup, Yang
berdiri sendiriNya. Dia tidak di-
hampiri oleh kantuk dan tidak
(pula) oleh tidur. Kepunyaan-
Nyalah apa yang ada di semua
langit dan apa yang di bumi.
Siapa yang akan memohonkan
syafa'at di sisiNya kalau bukan
dengan izinNya? Dia mengetahui
apa yang di hadapan mereka dan
apa yang di belakang mereka,
sedang mereka tidaklah meliputi
sesuatu juapun daripada ilmu-
Nya, kecuali apa yang Dia kehen-
daki. Meliputi pengetahuanNya
akan semua langit dan bumi, dan
tidaklah memberatNya memeli-
hara keduanya; dan Dia adalah
Maha Tinggi, lagi Maha Agung.
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Ayat Kursi
Pada ayat-ayat yang sebelumnya kita telah diberi pengertian yang dalam

sekalitentang perjuangan hidup. Ketika membicarakan Banilsrail mencariraja
lama sesudah Nabi Musa meninggal, demikian juga sesudah Daud menang
berhadapan dengan Jalut, kita telah diberi pengertian bahwa Tuhan memberi.
kekuatan kepada yang lemah buat mempertahankan diri daripada tindasan
yang lebih kuat. Di ayat berikutnya diterangkan pula bahwa Tuhan telah
mentakdirkan manusia berselisih dan bertengkar. Tetapi kitapun telah diberi
tahu bahwasanya intijiwa manusia selalu ingin kepada kebenaran, tidak suka
kepada yang mudharat dan suka kepada yang manfaat. Bertambah dipelajari
keadaan manusia, bertambah kita tafakkur akan kekuasaan Tuhan. Niscaya
timbullah pertanyaan: Siapa Tuhan? Tuhan itu ialah: ALLAH. Tidak ada
TUHAN melainkan DIAI (pangkalayat 255).

Apa arti Tuhan? Tuhan ialah yang menurut naluri manusia wajib dipuji,
dipuja, disembah disanjung. Tuhan itu ialah Kekuasaan Tertinggiyang mutlak,
yang diakuiADANya oleh akalmanusia yang sihat. Dia tidak dapat ditangkap
oleh pancaindera dan tidak kelihatan oleh mata, tetapi akal murni manusia
mengakui akan adanya Kekuasaan Tertinggi itu. Bekas perbuatanNya inilah
yang membuktikan bahwa DIA ADA. Bertambah mendalam pengetahuan
dalam segala segi, bertambah jelas adanya peraturan dalam alam ini. Akal
manusia membuktikan adanya akal raya, akal agung. Kecil rasanya manusia di
hadapan akal yang agung itu. sehingga akhirnya ahli filsafat keagamaan sampai
kepada kesimpulan akal (logika) bahwa yang ADA itu ialah ILMU. Maka
ilmu adalah salah satu daripada sifatNya atau namaNya.

Maka terdapatlah di dalarn yang diadakanNya itu HIDUP. Maka timbullah
kesan bahwasanya segala yang hidup ini, baik manusia dengan akalnya atau
nabatat (tumbuh-tumbuhan) dengan kesuburannya, atau hoyou,,onat (bina-
tang-binatang) dengan nalurinya; semuanya itu hidup, pasti diberi hidup oleh
yang sebenar HIDUP.

Dalam akal mencari-cari itu datanglah tuntunan ayat ini: Yang ADA itulah
ALLAH! Tidak Tuhan, artinya tidak ada yang patut dipuja, disembah, dimulia-
kan, melainkan DIA. Sebab tidak ada yang berkuasa seperti DIA. "yang Hidup,
yang berdiri sendirNyo." Mustahil artinya tidak serupa dalam akal bahwa
segala yang didapati hidup iniadalah hidup dengan sendirinya, atau dia hidup
tetapi hidupnya itu berasal dari tidak apa-apa atau bersumber dari yang mati.

Boleh untuk mengetahui ini kita pinjam perkataan Socrates: "Kenallah
dirimu!" Dan boleh kita meminjam perkataan pelopor ahli filsafat moden
Descartes: "Aku berfikir, sebob itu oku odoJ"Dan boleh kita lanjutkan kepada
kata ahli agama: "Barangsiapa mengenal dirinya, niscoyo kenallah dia akan
Tuhannya."

Kita hidup dan alam sekeliling kelihatan hidup. Niscaya hidup yang ada ini
adalah bersumber daripada HIDUP yang sebenar hidup. ALLAH itulah yang
HIDUP. Atau boleh diteruskan; ALLAH ITIJLAH HIDUP. Dan Dia berdiri
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sendiriNya, artinya tidak Dia bersekutu dengan yang lain, sebab persekutuan
adalah alamat dari kelemahan. Kedua atau ketiga yang bersekutu, makanya
bersekutu ialah apabila kedua atau ketiganya lemah berdiri sendiri-sendiri.
Maka yang sanggup berdiri sendiri itulah dia yang ALLAH'

Kita ini hidup. Kesadaran kita akan adanya diri kitalah yang menunjukkan
bahwa kita hidup. Kemudian kita coba menoleh kepada alam yang disekeliling
kita; kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Kepada berbagai buah-

buahan dan berbagai rasanya; ada mangga, ada rambutan, ada durian, ada
jeruk berbagai ragam. Semuanya tumbuh dalam setumpak tanah. Tanah yang

dihisapnya tempatnya hidup, tanah yang itu juga. Air hujan yang turunpun air
hujan yang itu juga, bahkan angin yang berhembus sepoi-sepoipun yang itu
juga. Mengapa semuanya itu jadi hidup dan masing-masing membawa rasa

sendiri-sendiri dan warna sendiri-sendiri; Mengapa jeruk yang asam-pahit ber'
dekat tumbuh dengan nenas yang manis? Kadang-kadang buah yang masih

mengkal bercampur dan bertambah masak dan ranum menjadi manis rasanya,

Apakah semuanya itu terjadiatas kehendak hidup daritumbuh-tumbuhan itu
sendiri, hasil permusy awaratan mereka? Niscaya mustahil!

Kita lihat ikan yang hidup di air tawar (ikan darat) dan yang hidup di air asin
(ikan laut). Kita pindahkan ke dalam aquarium, kita lihat pagi dan petang;

alangkah tenteram ikan-ikan itu hidup di dalam air, padahal kita sendiritidak
sanggup pindah buat hidup didalam air itu. Para ahlidapat mengatakan bahwa
karena adanya insong pada ikan, maka ikanpun sanggup hidup dalam air, tidak
sanggup hidup di darat. Mengapa para ohli itu tidak membuatkan insang

kepada manusia, sehingga manusia dapat hidup di dalam air, karena bumi itu
sudah terlalu sempit buat tempat berkelahi?

Ikan yang hidup di dalam air asin sekali-sekali tidaklah pernah asin. Setelah
ikan itu mati, barulah dia dapat dijadikan ikon osin. Namun selama dia masih
hidup di dalam air yang sangat asin, dia sendiri selamanya tidak akan asin.

Seorang penyelidik kuman, duduk dengan tekun di hadapan mikroskop-
nya melihat dan meneropong seekor tungau atau tuma atau kutu. Ternyata
bahwa tungau, tuma dan kutu yang amat kecil itu, setelah dibesarkan dengan
mikroskop, rupanya mempunyai hati dan jantung juga, mempunyai mata dan
telinga juga, dan bentuk bikinannya tidak kurang dahsyatnya dengan alat-alat
yang terdapat pada gajah.

Orang telah mempelajari llmu Hayat didalam satu Universitas atau Fakul-
tas yang khusus mempelajari itu. Orang hanya dapat mengetahuiserba-serbi
keganjilan hidup pada segala yang hidup itu. Tetapidibelakang pengetahuan
tentang keadaan hidup, namun orang belumlah dapat memecahkan apakah
hakikat hidup. Dan dari mana datangnya hidup. Orang akan sampai kepada
satu pertanyaan: Segala keganjilan hidup yang terdapat itu mungkinkah terjadi
dengan sendirinya? Apakah ada asal-usulnya? Kalau ada asal-usul hidup,
mungkinkah asal-usul itu mati? Artinya mungkinkah timbul yang hidup dari'
pada yang mati?Tentu tidak mungkin.

Di sinilah permulaan sampai fikiran kepada AL-HAYYU; kepada hidup
yang sebenar hidup. DIAlah sumber segala kehidupan yang sebenarnya, DIA'
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lah ruhan, DIAlah ALLAH. Tidak ada yang sebenarnya hidup, melainkan DIA.
sebab segala yang kelihatan hidup ini, bersumber dari hidup itu dan kembalike
dalam hidup itu. Maka hidup yang sebenarnya hidup itu tidaklah pernah
merasai mati. DIA hidup terus.

AL'QAYYUM: Artinya yang berdiri sendirinya, tidak bersandar atau
bergantung kepada yang lain, sebab yang lain seluruhnya adalah makhlukNya.
Yang lain iniada juga; tetapi karena DIA yang menghidupkan. yang lain hanya
bisa berdiri karena DIA yang mendirikan.

Berkata Mujahid: Al-Qayyum ialah yang berdiri sendiri-sendirinya, sedang
yang lain adalah bergantung kepadaNya.

Berkata ar-Rabi': AlQayyum ialah bahwa Dia yang menciptakan segala
sesuatu, Dia yang memberinya rezeki, dan Dia yang memelihara.

Berkata Qatadah: Al'Qayyum artinya, memberi ukuran kekuatannya dan
rezekinya.

Berkata Ibnul Arabi: Al-Qayyum, artinya Pengatur.
Pendeknva AL-QAYYUM ialah yang mutlak berdirisendiri, tidak bergan-

tung kepada yang lain. Dia yang menegakkan segala yang ada ini, sehingga tidak
terupa pada akal adanya sesuatu atau tetap adanya, kecuali dengan DIA.

Lantaran itu maka sifat Allah AL-QAYYUM itu disebut sebagaisalah satu
rangkaian Ism Allah al-A'zham.

"Dia tidak dihampiri oleh kantuk dqn tidqk (pula) oleh fidur. " Hidup yang
sejati itu, yaitu ALLAH, tidaklah masuk pada akalkalau Dia pernah mengantuk.
Yang mengantuk itu hanya manusia dan binatang yang lain karena relah dan
payah. oleh karena beratnya pekerjaan sehari-hari maka urat saraf menjadi
lesu, mesti ditidurkan terlebih dahulu, barulah badan segar kembali setelah
bangun dari tidur. Memanglah demikian manusia ataupun makhluk melata di
atas bumi ini; ada masa giat dan gesit, ada masa payah dan lelah. Maka tidak
terupa pada akal kalau Allah yang hidup mengenal kantuk dan payah, sebab
adanya Allah bukanlah terdiii daripada darah dan daging dan urat-urat saraf.
Kalau Dia mengantuk dan tidur, samalah keadaannya dengan makhluk yang
Dia jadikan. Apatah lagi sementara manusia ditimpa kantuk dan tidur, niscayi
pekerjaan manusia terbengkalai. Tidak dapat diteruskannya selama dia me-
ngantuk dan tidur. Ingatannya menjadi hilang, dia tidak tahu diri. Masakan
Pengatur Maha Tinggi dari alam, sumber dari segala kehidupan, akan terbeng-
kalai pekerjaannya? Matahari selalu beredar, tidak terlambat walaupun sepe-
rempat detik; dia tiba pada ukurannya yang ditentukan pada waktunya yang
tepat. Bumipun mengedari matahari sehingga terjadi siang dan malam.

Tidaklah terkhayal dalam fikiran bahwa Maha Pentadbir itu pemah ter-
kantuk atau tertidur. Dia lebih Maha Besar daripada hanya peredaran siang dan
malam, yang pada siang kita bekerja keras dan pada malam kita mengaso
istirahat. Alam cakrawala, Iangit tujuh tingkat, dan bintang-gemintang, ter-
masuk bumi ini adalah lebih besar, Maha Besar daripada hanya peredaran siang
dan malam, yang bila mataharitelah turun ke Barat badanmulailetihdanminti
istirahat.
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Bagaimana Dia akan mengantuk ataupun tidur, padahd"Kepunyaanlrlyo-

tah qa yong ado di *mua largit dan ap yarg di bumi. " Maka sangatlah tidak
r*srk dalam akal kalau Yang Maha Kuasa atas segAla sesuatu yang ada di

semua langit dan di bumi itu akan mengantuk dan tertidur. Sebabbagaimana-

pun gugutip"rkasanya nytnusia, namun di saat dia mengantuk ataupun tertidur
idalah saat yang benar-benar menunjukkan kelemahan dan tidak berkuasanya.

Maka sifat i<ekurangan yang demikian adalah mustahil, artinya tidak masuk

akaljika difikirkan pada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu itu.

"Siopo wng akan memohonkan syalaat di sisNyo, kolau bukan der:grsn

izirNya? "Ini adalahmenuniukkan Kektrasaailya yang mutlak' sehingga pem-

berian ampun atau kumia yang akan Dia berikan kepada hambaNya yang

terlalai ataupun lengah tidak dapat dicampuri orang lain. Sebab tidakadaorang
lain yang boleh disebut lain, sebab semua adalah hambaNya.Kalaudalam ayat

ini Dia menyebutkan "kecuali dengan izinNya", bukanlah maksudnya ada

orang lain yang akan diberiNya izin; ini hanya untuk menjelaskan mutlakNya

kekuasaan saja.
"Dia mengetahui apa yarg di hadapan mereka dan apa yang di belakang

mereka."Hanya Dia yang mengetahui apa yang di hadapan kita, meskipun kita

bermata buat melihat apa yang di hadapan kita, maka banyaklah yang ke-

lindungan yang tidak kelihatan oleh mata. Meskipun kita mempunyaiakaldan
perhitungan, namun perhitungan kita buat menghitung zaman depan kita,

iidaktah selalu tepat. Lebih banyak yang tidak tepat daripada yang tepat.

Demikian pula yang ada di belakang kita, baik yang di belakangi oleh badan kita,

atau masa lampau yang telah kita tinggalkan. Sedang Allah mengetahui itu

semuanya; kadang-kadang seakan-akan tersenyum-senyumlah Tuhan men-

tertawakan kita ketika kita mengelak-elak dari sesuatu yang kita sangka

berbahaya, padahal kita tidak melihat bahwa bahaya itu sudah berdiri dekat

sekali dengan kita. sebab itu maka Tuhan bersabda selanjutnya: "sedong
mereka tidaktah meliputi sesuotu iuapun daripda ilmuNyo. " Kadang-kadang

hanya secubit kecilkita diberiNya ilmu, dan oleh karena diberiNya pengetahuan

tentang yang secubit kecil itu, waktu kitapun tidak ada tersedia lagi buat

mengetahui yang lain. Bertambah orang menjadi spesiolis dalam satu ilmu,

bertimbahlah bingungnya menghadapi ilmu yang lain. "Kecuali apa yang Dia
kehendaki." Artinya apa yang Dia kehendaki buat diberikan sajalah yang

diberikan kepada kita manusia, serba sedikit. Karena kalau sudahagakbanyak
otak kita bisa pecah tidak dapat memikulnya. Sebab: "Meliputi pengetahuan-

Nyo okon semua langit dan bumi." Yang dapat kita ketahui hanyalah serba

sedikit daripada pengetahuan Allah yang ada di bumi. Tempoh manusia tidak

cukup buat pergimenyelidikillmu Tuhan Allah yang ada disemua langit. Kalau

manusia mencoba-coba mendekati matahari, belum sampai ke sana, masih di

tengah jatan dia akan hangus oleh panas sinar matahari itu. Yang paling dekat

daribumi hanya satu bintang satelit bumi yang bemama bulan; waktu "Tafsir"
ini diperbuat, manusia sedang berusaha mempersiapkan perkakas buat sampai

ke sana, moga-moga Tuhan memberi izinmanusia sampai ke bulan. Bukanbuat

membuktikan manusia berkuasa, sebab bulan hanyalah satu bintang kecil,
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pengrring bumi yang paling dekat kepada kita saja. Padahal di samping matahari
kita ini, ada lasi berjuta matahari dan d! samping bumi kita ada lagi berjuta-juta
bintanglagr. Semuanya itu hanya untuk meyakinkan bahwa memang Ada yang
Maha Kuasa. "Dan tidaklah memberatNya memelil.ora keduanyo." Kekua-
saan mutlak kepunyaan Allah yang mengatur seturuh alaim itu niscaya tidak
rnerasa keberatan atau penat dan lelah mengatur seluruh langit dan bumi.
sebab keberatan dan penat hanya terdapat pada makhluk, mustahil pada Allah
yang tidak mengenal mosa kecil ataupun maso tuo, yang meliputi segala ruang
dan meliputi segala waktu.

"Don Db adaloh Maha Tinggi lagi Maha Agung." (Ujung ayat 2S5)
Maha Tinggilah Allah daripada perumpamaan. KekuasaanNya yang me-

liputi langit dan bumi, demikian tinggidan agungnya, sehinqga terasa oleh tiap-
tiap orang yang berpengetahuan tentang alam dalam serba-serbi cabangnya.
Dan ilmu hayat dalam segala seginya, dan ilmu tubuh manusia (anatomi) dengan
segala keajaibannya.

Maka kalau banyak kita dengar keterangan daripada ahli.ahliagama bahwa
kita selalu dianjurkan membaca ayat ini, yang dikenaldengan nama,,AyATUL
KURsl", dapatlah kita memahami bahwa maksudnya iatah untuk_menambah
khusyu' kita kepada Allah dan untuk menambah kita berusaha beribadat
dengan langsung menghadapkan jiwa raga kepadaNya, dengan tidak memakai
syafaat dan perantaraan. Memang berpahala siapa yang membacanya dan
memahamkan maksudnya, sebab di dalamnya tersimpulrauhid yang sedalam-
dalamnya. Adapun kalau hanya dibaca-baca saja, untirk obat sakit kepara,
untuk menjadi azimat tangkal bahayapianggang,maka samalah artinya dengan
kata pepatah: Asing br'duk kolong diletak.

(256) Tidak ada paksaan dalam agama.
Telah nyata kebenaran dan ke-
sesatan. Maka barangsiapa yang
menolak segala pelanggaran be-
sar dan beriman kepada Allah,
maka sesungguhnya telah ber-
peganglah dia dengan tali yang
amat teguh, yang tidak akan pu-
tus selama-lamanya. Dan Allah
adalah Maha Mendengar, lagi
Mengetahui.

(257) Allahlah Pemimpin bagi orang-
orang yang beriman. Dia menge.
luarkan mereka daripada gelap-
gulita kepada terang-benderang.
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Akan tetapiorang-orang yang ti-
dak rnau percaya. Pemimpin me-
reka ialah pelanggar-pelanggar
batas. Mereka itu akan menge-
luarkan mereka daripada cahaya
terang kepada gehp-gulita. Me-
reka itulah ahli neraka. Mereka
akan kekal padanya.
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sebelum kita uraikan sebab turun ayat ini(Asbabun-Nuzul) dan uraian
maksudnya lebih panjang, terlebih dahulu kita jelaskan bahwasanya di antara
Ayatul Kursi dengan ayat *Tidak ada paksaan doram agama" ini, yaitu di
antara ayat 255 dengan 256 tidaklah berpisah. Ayat 255 menjelaskan intisari
ajaran Islam tentang Tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam Ayatul Kursi ini
meliputi makna Ketuhanan seluruhnya, yang dengan dia sesuai fithrah ma-
nusia. Sebab itu kalau hati seseorang tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhioleh
taqlid kepada nenek-moyang atau paksaan dari pemuka-p"-rku agama, de-
ngan sendirinya orang akan menerima keterangan dari Ayatul Kursi itu. Sebab
itu maka dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar, ialan
yang cerdik bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yanj sesat. sehingga
tidak perlu dipaksakan lagi. Asal orang satu kali sudah mlu melempurlii*n
pengaruh thaghut dari dirinya, dan terus beriman kepada Allah, kebenaran itu
pasti diterimanya dengan tidak usah dipaksakan. ylng memaksa orang me-
nganut suatu faham, walaupun faham itu tidak benar, tidak lain hanyalah
thaghut. Inilah yang akan kita perhatikan pada ayat-ayat dan penafsiran se-
lanjutnya kelak.

Sekarang kita masuk kepada Asbabun-Nuzul:
Menurut riwayat dari Abu Daud dan an-Nasa'i, dan Ibnul Mundzir dan Ibnu

Jarir dan lbnu AbiHatim dan Ibnu Hibban dan Ibnu Mardawaihidan al-Baihaqi
dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain, bahwasanya penduduk
Madinah sebelum mereka memeluk Agama Islam, merasa bahwa kehidupan
orang Yahudi lebih baik dari hidup mereka, sebab mereka Jahiliyah. sebab itu
di antara mereka ada yang menyerahkan anak kepada orang yahudi untuk
mereka didik dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang yihudi. Ada pula
perempuan Arab yang tiap beranak tiap mati, maka kalau dapat anak lagi, le'kas-
lekas diserahkannya kepada orang Yahudi. Danoleh oring yahudi anak-
anak itu diYahudikan. Kemudian orang Madinah menjadi Islam, menyambut
Rasulullah s.a.w, dan menjadi kaum Anshar. Maka setelah Raiulullah pindah
ke Madinah dibuatlah perjanjian bertetangga baik dengan kabilah-[abilah
Yahudi yang tinggal diMadinah itu. Tetapidaribulan ke bulan, tahun ke tahun
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perjanjian itu mereka mungkiri, baik secara halus ataupun secara kasar.
Akhimya terjadilah pengusiran atas BaniNadhir yang telah dua kalikedapatan
hendak membunuh Nabi (lihat tafsiran Surat 59 - AI-Hasyr). Lantaran itu
diputuskanlah mengusir habis seluruh kabilah Bani Nadhir itu keluar dari
Madinah. Rupanya ada pada Bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah
mulai dewasa, dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah anak itu memohonkan
kepada Rasulullah s.a.w. supaya anak itu ditarik ke Islam, kalau perlu dengan
paksa. Sebab si ayah tidak sampai hati bahwa dia memeluk Islam, sedang
anaknya menjadi Yahudi. "Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya
Rasulullah!" Kata orang Anshar itu. Dan di waktu itulah turun ayat ini:

"Tidak ada paksaan dalam agama." (pangkal ayat 256). Kalau anak itu
sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam.
Menurut riwayat lbnu Abbas, Nabi s.a.w. hanya memanggil anak-anak itu dan
disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu
Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir? Dan menurut riwayat, ada di
antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus jadiYahudidan
sama berangkat dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah.
Keyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan, sebab: "Telah nyata
kebenaran dan kesesaton. " Orang boleh mempergunakan akalnya buat me-
nimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai fikiran waras
untuk menjauhi kesesatan. "Maka barangsiapa yong menolak segala pe-

langgaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnyq telahber-
peganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-
Iamanya." Agama Islam memberi orang kesempatan buat mempergunakan
fikirannya yang murni, guna mencari kebenaran. Asal orang sudi membebas-
kan diri daripada hanya turut-turutan dan pengaruh dari hawanafsunya, niscaya
dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila inti kebenaran sudah didapat,
niscaya Iman kepada Tuhan Allah mesti timbul,dan kalau iman kepada Tuhan
Allah YangTunggal telahtumbuh, segala pengaruh dari yang lain, dari sekalian
pelanggaran batas mesti hilang. Tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa
dengan paksa, mesti timbul dari keinsafan sendiri. "Dan Alloh adalah Maha
Mendengar, Iagi Mengetahui." (ujung avgt 2561. DidengarNya permohonan
hambaNya minta petunjuk. DiketahuiNya hambaNya berusaha mencari ke-

benaran.
Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam

adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapiorang hanya diajak
buat berfikir. Asaldia berfikir sihat, dia pastiakan sampai kepada Islam. Tetapi
kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan fikiran, dan mestilah timbul
taqlid. Manusia sebagai orang seorang akan datang dan akan pergi, akan lahir
dan akan mati. Tetapi fikiran manusia akan berjalan terus. Penilaian manusia
atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berfikir dalam memilih keyakinan
adalah meniadi tujuan dari manusia yang telah maju.

Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat
berbagai fitnah yang dikatakan ilmioh sifatnya bahwa Islam dimajukan dengan



Surat Al-Baqarah (Ayat 256) 625

pedang. Islam dituduh memaksa orang memeluk agamanya. "pengetahuan"
seperti inipun kadang-kadang dipaksakan supaya diterima orang, terutama di
masa-masa negeri-negeri Islam dalam penjajahan. orang dipaksa menerima
feori itu dan orang tidak diberi kesempatan membanding.

Kalau orang benar-benar hendak ilmioh hendaklah menilik kebenaran
sesuatu soal dicari sumber aslinya. Apa sumber aslilslam kalau bukan al-euran
dan sunnah Rasul? Ayat inilah, al-Baqarah 256 sumber itu, yaitu Islam men-
jelaskan bahwa dalam hal agama tidak boleh ada paksaan. Dan Sunnah atau
praktek dari Nabi s.a.w. sendiri dapat pula dilihat pada sebab turunnya ayat.
Kita melihat jelas bahwa kaum YahudiBaniNadhir diusir habis dariMadinah,
karena mereka mengadakan suatu komplotan hendak membunuh Nabis.a.w.
yang pada waktu itu teloh berkuasa dalam masyarakat Madinah. Tidak ada
perkataan ketika itu bahwa kalau mereka sudi memeluk Islam, mereka tidak
akan diusir. Malahan anak-anak kaum Anshar sendiri, yang telah jadiyahudi,
tidak dipaksa untuk memeluk agama ayah mereka, meskipun ayah itu sendiri
meminta kepada Nabi s.a.w. supaya anak-anak itu dipaksa.

Sarjana Kristen Arabia, Prof. Phillips Hittiyang telah menjadiwarganegara
Amerika, di dalam bukunya sejarah Arob mengakui bahwasanya ayat inilah
salah satu ayat dalam Islam yang patut menjadianutan manusia dalam segala
agama.

Dalam kejadian pengusiran Bani Nadhir itu sudahlah sangat terang per-
bedaan soalpolitik dengan soal keyakinan agama. Mereka diusir dariMadinah,
karena mereka hendak membunuh Nabis.a.w. Tetapimereka tidak dipaksa
masuk lslam, dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama yahudi
tidak dipaksa supaya memeluk agama ayah-bunda mereka.

Peperangan-peperangan yang terjadidiantara Nabi s.a.w. dengan kaum
musyrikin di Makkah dan di seluruh ranah Arab, pun bukanlah paksaan
agama, meskipun kedudukan penyembah berhala Arab di waktu itu jauh
berbeda dengan kedudukan Yahudi dan Nasrani. Sejak mulai Nabi s.a.w.
menyampaikan da'wahnya, dia telah ditolak oleh kaumnya dengan kekerasan
dan pengikut-pengikutnya disiksa dan dianiaya. sampai beliau diusir dari
Makkah dan Hijrah ke Madinah. Dan dengan keinsafan secara ilmiah haruslah
kita selidiki siapa Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum Quraisy diMakkah
itu. Semuanya, baik Muhammad ataupun yang menentangnya, adalah orang
berkeluarga semua. Diantaranya paman kandungnya sendiriAbu Lahab. Maka
kalau timbul Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq dan penaklukan
Makkah, sekali-kalijangan langsung dicap bahwa Muhammad memaksakan
Islam dengan pedang, tetapi harus diakui bahwa ini adalah perebutan pimpinan
di antara orang berkeluarga, di antara faham lama dengan faham baru. Dan
kepala penentangnya sampai saat takluknya Makkah, adalah mertuanya sen-
diri, Abu Sufyan. Dan dengan keinsafan ilmiah pula harus kita selidiki apa
hakikat seruan Muhammad kepada mereka. Mereka mengakuianak-cucu dari
Nabi lbrahim, mereka mengakuiKa'bah sebagaipusat persatuan mereka dan
merekapun mengerjakan Haji dan Umrah tiap tahun, tetapi ajaran asliNabi
Ibrahim itu telah mereka kotori dengan penyembahan berhala. Terhadap
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mereka Rasulullah s.a.w. tidak memaksakan Islam dengan pedang, tetapi
membersihkan Ka'bah dari berhala dan kembali kepada ajaran lbrahim yang
murni.

Di saat itu datang sendirike Makkah orang-orang Nasrani Arab yang
mengakui kerasulan Muhammad, sebagai Adiy bin Hatim dan saudara pe-
rempuannya. Adiy ini adalah putera dari Hatim Thaiy, dermawan Arab Nasrani
yang masyhur. Dia datang sendiri dari tempat yang amat jauh bukan karena
dipaksa dengan pedang. Demikian juga Tamim ad-Dary; dia pun seorang
Nasrani. Dan ada lagi seorang pemuda bernama Suhaib, bangsa Romawiyang
telah lama tinggaldiMakkah. Dalam NabiMuhammad s.a.w. menerima ber-
bagai penghinaan dari kaumnya yang menyembah berhala itu, Suhaib dengan
sukarelanya sendiri memeluk Islam. Diwaktu Nabis.a.w. pergikeThaif, sampai
di sana dipukuli dan dilempari batu, sampaimengalirdarah ke terompah beliau,
di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang pemuda Nasrani dari Ninive
bemama Adas. Dia menjadi budak di tempat itu. Dia sendiri pula yang datang
kepada Rasulullah s.a.w. dan menyatakan masuk Islam. Demikian juga Salman
orang Persia; dia sendiri yang datang ke Madinah, sesudah dia terlebih dahulu
masuk Nasrani, pindah dariMajusi, akhimya masuk ke Islam. Padahalsemua
kejadian ini lama sebelum turun ayat tidak ada poksoon dolam ogomo yang
tersebut itu.

Ajaran Nabi s.a.w. ini atau tegasnya dasar yang telah ditentukan oleh al-
Quran ini dipegang teguh oleh Islam, walaupun dia sedang di puncak ke-
kuasaannya. Menurut riwayat dari Imam Bukhari, yang diterimanya dariAslaj,
bahwa Khalifah Umar bin Khathab mempunyai seorang pelayan p€rempuan tua
beragama Nasrani, yang boleh dikatakan sudah dipandang sebagai keluarga
dan disayangi oleh semua keluarga di rumah beliau. Pernah beliau berkata:
"Masuklah ke Islam, supaya kau selamat!" Tetapi p€rempuan tua itu telah
menggelengkan kepala menolak ajakan itu. Namun dia tetap disayangi. Demi-
kian juga pelayan laki-laki beliau yang bernama Zanbaq orang Romawi, diajak
masuk Islam agar diberijabatan yang lebih tinggi menolong baginda memegang
amanat kaum Muslimin, semua dia tidak mau. Itupun tidak menjadiapa. Bukti
yang hidup dalam perjalanan ayat ini ialah terdapatnya minoritas Nasrani di
Palestina, Suria, Irak dan Mesir. Minoritas Yahudi di negeri Yaman dan di
Afghanistan. Mereka itu hidup damaididalam perlindungan kekuasaan Islam
(Dzimmi) sejak 14 abad yang telah lalu. Berbeda nasib mereka dengan kaum
Muslimin di Spanyol yang diusir meninggalkan negeri itu dan sisanya dipaksa
memeluk agama Nasrani. Habis kekuasaan Islam darisana di tahun 1492, maka
sebelum habis abad ketujuhbelas (1600), sisa yang tinggal telah resmi jadi
Nasrani karena paksaan. Menurut riwayat, berpuluh tahun lamanyaanak-anak
diajar Agama Islam secara diam-diam oleh ayah-bundanya. Tetapi kalau ke-
tahuan, si ayah-bunda dibunuh.

Yang diketahui oleh semua peminat Sejarah Islam ialah bahwa apabila
Angkatan Perang Islam masuk ke suatu negeri, terlebih dahulu dikirim surat
atau utusan yang membawa tiga peringatan:



Surat Al-fuqarah (Ayat 257) 627

1. Ajakan masuk Islam. Kalau ajakan ini diterima, timbullah persaudaraan
seagama. Sama derajat, sama kedudukan, tidak ada yang menjajah dan
tidak ada yang terjajah. Hak sama dan kewajiban pun .ama.

2. Kalau tidak mau memeluk Islam, bolehlah terus memeluk agama yanglama.
Mereka akan diberi perlindungan dengan syarat membayir Jizyah.

3. Kalau salah satu dari dua ini tidak diterima, itu adalah alamat akan terjadinya
pep€rangan. Kalau peperangan terjadi, berlakulah hukum perang. Negeri
mereka dikuasai, tetapi tidak juga ada paksaan untuk memelut< tslam.

Apakah lantaran syarat pertama mengajak terrebih dahulu supaya sudi
memeluk Islam itu yang dinamaimemaksakan agama dengan pedang? padahal
ajakan yang kedua yaitu membayar Jizyah terbuka tebai buit mereka?

Dalam pelaksanaan di zaman-zaman mulai perkembangan Islam, di zaman
Abu Bakar dan umar, di bawah pimpinan pahlawan-pahliwan perang Islam,
sebagai Khalid bin al-walid, Abu ubaidah dan 'Amr bin al-'Ash, kerapkali
kepungan atas suatu desa Nasrani dihentikan setelah delegasi (perutusan)
mereka datang menyatakan membayar Jizyah dan kedudukan pemimpin-
pemimpin mereka diakui. uskup Nasrani di palestina meminta supaya Khalifah
Umar bin Khathab sendiri datang menerima penaklukan mereka. Dan beliau
pun datang. Jaminan perlindungan atas mereka dipegang teguh sampai 14
abad. t'idak sekali juga ada se6rang penguasa atau raja Islam yang berani
bertindak memaksa mereka memeluk Islam, meskipun penguasa itu keras
tindakannya, padahal jumlah mereka sangat kecil saja diwaktu itu. Malahan
tenaga-tenaga mereka banyak yang dipakai dalam administrasi kenegaraan.
lt4engapa penguasa-penguasa Islam itu tidak mau menjalankan paksaan? talah
karena takut akan terlanggar ayat ini.

setelahabad-abadterakhirsetelah pengaruh kerajaan.kerajaan penjajah
Kristen masuk ke Dunia tslam, mereki berusaha memakai gobnjan
kecil Kristen dalam negeri-negeri lslam yang hidup damai dengan tetangganya
orang Islam itu untuk menjadipengslanggu ketenteraman pemerintahan islam.
salah seorang sultan Turkiusmanipernah menyatakan niit, Iebih baik dipaksa
saja golongan-golongan kecil Kristen inimasuk lslam,tetapiMuftiatausya;khul-
lslam membantah keras, karena melanggar hukum agama.

. Bahkan kadang-kadang toleransi yang ditanamkin oleh ayat inilah yang
diambildijadikan kesempatan yang baik oleh pemeluk Agama Kristen dinegeril
negeri Islam buat mendesak ummat Islam. oleh sebab ltu, jika semangat
beragama telah mundur pada kaum Muslimin sendiri, padahalayat iniada, akin
mudahlah benteng-benteng mereka diruntuhkan. Mereka tiiak boleh oleh
agamanya sendiri melakukan paksaan agama kepada orang lain, padahalorang
lain dengan segala daya-upaya memaksa -ereka meningLalkan Islam. ttuhf,
sebabnya maka ayat vang bertuah ini diikuti oleh ayat Jlinjutnya:

- "Allahlah pmimpin bogi orang-orang wng berimon. " (pangkalayat 257).
Apabila iman telah subur, kepercayaan kepada Allah difefihiru, iiludikun
didikan, disyi'arkan dan dimajukan, maka Allah sendirilah yang akan memimpin
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ummat beriman itu. Sebab iman kepada Allah Yang Tunggal, tidak memberi
tempat buat mempercayai yang lain. Hubungan yang langsung dengan Allah,
tidak memakai perantaraan, menyebabkan jiwa mendapat sinar selalu dari llahi:
"Dia mengeluarkan mereka daripada gelap-gulita kepda terang-benderang."
Sebab iman kepada Allah itu membawa terbukanya akal. lman membawanya
tunduk kepada Syariat Ilahi dan peraturanNya. lman menimbulkan ukhuwah
lslarr,iyah dan menyuburkan hidup berjamaah. lman menimbulkan masyarakat
yang bercorak Islam. Kelak akan sangat terasa perbedaan hidup dalam cahaya
dengan hidup dalam gelap. Kita dapat menyaksikan sendiri perbedaan wajah
dan bentuk muka orang, dan kegiatan, kegembiraan, kebaikan budipada satu
negeri yang di sana berjalan tuntunan iman kepada Allah. "Akon tetapi orang-
orang yong tidak mou wrcaya, pemimpin mereka ialah plangar-pelangar
batas." Di dalam ayat, pelanggar batas itu disebut thaghut. Segala pimpinan
yang bukan berdasar atas iman kepada Tuhan, baik raja, atau pemimpin, atau
dukun, atau syaitan, atau berhala, atau orang-orang yang diberhalakan, didewa-
dewakan, semuanya itu termasuk dalam kalirnat thaghut. Pimpinan yang begini
pastilah membawa dari tempat yang terang, kembali kepada gelap.

"Mereko akan mengeluarkan mereka daripoda cahoya terang kepdo
gelap-gulita." Kita akan dapat pula merasakan suasana kufur itu dalam satu
negeri, yang di dalam stotisfik disebut daerah Islam, tetapi pimpinan mereka
adalah thaghut. Cahaya terang kian lama kian berganti dengan gelap-gulita,
fitnah banyak, hasad-dengki, perzinaan, kecabulan dan kemaksiatan yang lain.

Kalau perwalian Allah telah diganti dengan perwalian thaghut, niscaya
padamlah suluh, kembali dalam gelap dan "mereka itulah ahli neroka. Mereka
adalah kekal padanyo. (ujung ayat 257).

Itulah akibat yang wajar darijiwa yang telah gelap, yang telah kehilangan
pedoman, sehingga meraba-raba, merumbu-rumbu, sebab telah putus hu-
bungan dengan bimbingan yang lurus; azab nerakalah ujung dariperjalanan itu.

Di ayat ini mulai kita berjumpa satu perkataan yang penting artinya buat
diperhatikan dan luas perkembangan perkataan itu dipakai dalam lslam, yaitu
kalimat uroli. Luaslah arti yang terkandung dalam kalimat wali itu. Yaitu
pimpinan, penguasa, pengatur, pengurus dan lain-lain arti yang berdekat
dengan itu. Sebab itu maka dalam sejarah perkembangan pemerintah Islam,
kalimat uroli terpakai juga untuk Gubernur wilayah yang besar. 'Amr bin alrAsh
menjadi Wali di l.4esir. Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebelum menjadiKhalifah
pertama Bani Umaiyah, adalah Wali di negeriSyam.

Di zaman kekuasaan Belanda di negeri kita, Gubemur Jenderal disebut
juga "Wali Negeri", terjemahan dari "Landvogd". Di zaman Van Mook mem-
bentuk negara-negara kecil guna memecah Kesatuan Indonesia, dia memberi
gelar orang-orang yang diangkatnya menjadi kepala negara yang dibentuknya
itu "Wali Negara". Di Sumatera Barat di zaman Revolusi bersenjata, Kepala
Negeri atau Penghulu Kepala diberi gelar baru, yaitu "Wali Negeri"

Bapa atau Paman atau saudara laki-lakiyang berhak menikahkan seorang
perempuan disebut juga wali. Dia timbuldaridasar sabda Nabi:
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"Tidak (sh) nikah, melainkan dengan u.nli."

Maka didalam ayat yang sedang kita tafsirkan ini kita beriumpa dua wali.
Pertarna Allah sebagai Wali dari orang yang beriman- Kedua Thaghut sebagai
wali orang yang kafir.

Maka yang memimpin langsung orang yang beriman ialah Allah. Tetapi
orang yang tidak mau menerima iman, yang menolak (kafir), diapun ada
pemimpinnya. Tetapibukan Allah, melainkqn lhoghuf, yaitu sekalian pemim-
pin yang akan membawa keluar dari batas yang ditentukan Tuhan. Kadang-
kadang ditegaskan lagi adanya perwalian dari syaitan, sumber yang asli dari
segala macam thaghut. Ini tersebut dalam Surat ali-lmran (Surat 3 ayat 175),
tersebut juga dalam Surat al-Araf (Surat 7 ayat 30). Dengan demikian di
samping orangorang mu'min berusaha mengambil pimpinan dan bimbingan
Allah, syaitanpun berusaha memasukkan pimpinannya yang sesat kepada
orangorang yang memang sengaja mengelak dari pimpinan Allah.

Sebaliknya, orang-orang yang beriman yang telah menerima pimpinan
Allah tadi, yang dikeluarkan Tuhan darigelap kepada cahaya, mereka itupun
diberi kehormatan tertinggi, diberi nama "Auliaa AIlah"; di dalam Surat Yunus
(Surat l0 ayat 62) mereka diberijaminan oleh Tuhan, bahwa wali-wali Allah itu
tidaklah mereka akan merasa takut dan tidaklah mereka berdukacita.

Kemudian itu dijelaskan pula bahwasanya orang-orang yang beriman laki-
laki dan orang-orang yang beriman perempuan, yang sebahagian adalah men-
jadi wali pula dari yang sebahagiannya lagi; sama menyuruh berbuat ma'ruf
sama mencegah berbuat munkar, sama mendirikan sembahyang, sama menge-
luarkan zakat, sama taat kepada Allah dan Rasul. (Surat at-Taubah, Surat 9
ayat 7l). Dikuatkan lagi oleh Surat 8 al-Anfal, ayat 72, bahwa orang yang
berirnan itu sanggup hijrah, dan sanggup pula berjuang fiihad) dengan harta dan
nyawa pada jalan Allah, dan sebahagian mereka jadiwali dari yang sebahagian.

Begitulah luasnya daerah yang tercakup dalam kalimat waliitu. Baik wali
Allah atau wali thaghut dan walisyaitan. Pengikut masing-masing jadiwalipula
bagi masing-masing, sokong-menyokong, bantu-membantu, pimpin-memim-
pin.

Tetapi timbul pula artiyang lain daripada kalimat wali itu kira-kira 200 atau
300 tahun sesudah Rasulullah s.a.w. wafat.lni sangat berkembang,sehingga
kadang-kadang faham kita tentang arti wali yang mula-mula dikaburkannya
atau dikacau-balaukannya. Yaitu faham setengah kaum Shufi bahwa ada
manusia yang dianggap sebagai Waliullah, yang kedudukannya istimewa dari-
pada manusia biasa, sebab dia telah sangat dekat kepada Allah. Maka kalau kita
hendak memohonkan apa-apa kepada Allah, hendaklah dengan perantaraan
beliau itu. Demikian besarnya pengaruh kepercayaan ini sehingga orang yang
dianggap telah mempunyai Maqam Waliullah itu dalam kenyataannya telah
menjadi wali Thaghut; bahkan kuburan-kuburan mereka dijadikanlah sema-
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cam tempat ziarah yang telah menyerupai berhala. Dan orang yang mencela
perbuatan itu dipandanglah oleh mereka sebagai merusak agatna; sebab me-
reka sudah sangat berkeyakinan bahwa tidak akan sampai doa kepada Allah
kalau tidak diminta dengon perantaraan beliau yang telah bermaqam di ku-
burah itu. Malahan ada semacam kepercayaan bagi pengikut thariqat Syaikh
Samman di Madinah, kalau ada bahaya, misalnya kapal akan karam harap
p€ngll saja: "Ya Samman!" Niscaya terkabul. Malahan ada yang berkata
bahwa kalau diminta kepada Allah dengan langsung: "Ya Allah!" Akan ditolak
oleh Allah dengan marah: "Mengapa diminta langsung kepadaKu, padahal Wali-
Ku telah ada, yaitu Syaikh Samman?"

Mungkin Syaikh Sammannya sendiri tidak sampai mengajarkan begitu.
Tetapi pengikut-pengikut yang di belakang telah menjadi thaghut, membawa
pngikutnya dari terang-benderang Tauhid kepada gelap-gulita syirik.

Selain dari penyembahan kepada orang-orang yang disebut "Waliullah" itu,
yang telah menjadi thaghut yang menyesatkan manusia, terdapat pula thaghut
dalam susunan kenegaraan. Di dalam susunan kenegaraan zaman kuno, raja
dipandang sebagai Tuhan atau Dewa. Raja Cina disebut Putera Langit. Raja
Jepang disebut sebagai Anak matahari. Raja-raja Melayu disebut turun dari atas
bukit Siguntang Mahameru, keturunan dewa-dewa Angkasa. Raja Mesir purba-
kala yang bergelar Fir'aun, dipandang dan mengakui sendiri bahwa dia adalah
putera Tuhan.

Di zaman moden ini mendudukkan raja sebagaidewa, untuk menjadi sendi
kekuasaan mutlak, sehingga manusia tunduk patuh tidak membantah kepada
kehendak raja, sudah tidak ada lagi, karena dikalahkan oleh zaman diktator.

Diktator tidak disebut sebagai Tuhan, tetapi dipuja sebagai memuja Tuhan.
Diktator tidak pernah salah dan tidak boleh disalahkan. DiJerman, timbullah
diktator Hitler yang disebutkan "Fuchrer", pemimpin besar. Di ltalia Mussolini
disebut "El Duce" yang sama artinya dengan Fuchrer. DiRusia demikian pula
dibuat terhadap Stalin semasa hidupnya. DiCina dibuat begitu pula terhadap
Mao Tse Tung. Seluruh diktator itu pada hakikatnya adalah anti agama,
walaupun kaoang-kadang mulut mereka tidak keberatan menyebut "Allah Sub-
hanahu wa Ta'ala." Yaitu untuk membujuk-bujuk rakyat yang mereka perbo-
doh. Musuh diktator yang paling besar dan orang yang mereka benci ialah
ulama-ulama atau pendeta-pendeta yang berani menegakkan kebenaran dan
berani membuka molut. Karena mereka memegang tuntunan sendiri dari
Tuhan di dalam Kitab Suci yang mereka imanidari"Kemerdekaan Mimbar" di
dalam gereja atau mesjid. Maka orang-orang yang beriman tidaklah dapat
menjual jiwa mereka kepada diktator-diktator itu, sebab mereka telah mem-
punyai pegangan yaitu Allah. Sebab Allah menjadi Walibasi orang-orang yang
beriman. Tetapiorang-orang yang lemah pegangannya dengan Tuhan, itulah
yang kerapkalidatang memperhambakan dirinya kepada thaghut. Itulah orang
yang memandang sabda sithaghut sebagaigantiWahyu llahi, maka dizaman
moden pemimpin dipuja-puja dengan selalu menyebut namanya, memberikan
berbagai gelar pujaan. Sehingga dia kian lama kian sombong bahkan kian latah.
Rakyat yang diperintah tadi kian lama kian kehilangan dirinya. Mereka hanya
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menjadi laksana binatang-binatang temak dikerahkan pada hari-hari besar buat
beriemur di tanah-lapang buat mendengarkan pidato pemimpin.

Hal ini hanya dapat dihambat dengan memegang teguh ajaran Tauhid
dalam jiwa. Oleh sebab itu rnaka Tauhid itu bukanlah semata-rnata untuk
kepentingan ibadat kepada Tuhan, malahan terhbih lagiuntuk kemerdekaan
jiwa-raga daripada pengaruh sekalian alam ciptaan Allah ini. Salah satu doa
yang diajarkan NabiMuhammad s.a.w. kepada Abu Urnarnah adalah:

)Y.-)t*i.:45;J;
"Dan aku ber*lindung kepada Engkau, ya Alloh, daripada dipengaruhi

orong-orang."

Artinya hilang keperibadian, hilang kesadaran diri, hilang kebebasan mem-
pergunakan fikiran sendiri, karena sudah tenggelam di dalam semboyan-
semboyan dan slogan-slogan yang diciptakan oleh thaghut.

Dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini, dan setelah kita mengukurnya
dengan keadaan dalam masyarakat, dapatlah kita mengertibahwa thaghut itu,
demikian juga manusia yang menjual kebebasan jiwanya kepada thaghut ada
macam-macam. Setengah menyembah berhala, setengah menyembah kubur,
setengahnya menyembah orang-orang hidup, yang dipandang sebagai Hero
(pahlawan), lalu orang menggantungkan nasib kepadanya.

Tauhid ialah untuk membebaskan jiwa manusia daripada pengaruh tha-
ghut itu. Karena pengaruh thaghut menghilangkan nilai manusia pada diri
seorang anak Adam, berganti dengan binatang yang dapat dihalau ke hilir ke
mudik.

(258) Atau tidakkah engkau fikirkan
dari hal orang yang membantah
Ibrahim tentang Tuhannya? Lan-
taran Allah telahmemberikan ke-
rajaan kepadanya? Tatkala
Ibrahim berkata: Tuhankulah
yang menghidupkan dan mema-
tikan. Dia berkata: Akulah yang
menghidupkan dan mematikan.
Berkata lbrahim: Maka sesung-
guhnya Allah mendatangkan
matahari dari timur, maka coba-
lah datangkan matahari itu dari
barat! Maka terdiamlah orang
yang kafir itu. Dan Allah tidaklah
akan memberi petunjuk kepada
kaum yang zalim!

) z, ... zo2>-22.
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Sofu Contoh Dari Thoshut
Kemudian Tuhan mengemukakan suatu contoh dariwalithaghut itu. yaitu

pr9 N1mrudz yang terkenal dalam sejarah sebelum kerajaan auuiL o".gan ri;;
itulah _lbrahim yang menegakkan perwarian Allah mutai b"rnuaupun (konfron-
tasi). sebagaimana kita ketahui daram riwayat-riwayat al-euran, Ibrahim telah
menlhancurkan berhala dglgul kapak, ditinggarkannvu L"rniu yang paring
b".*r. Dia ditangkap dan dihadapkan ke mulii majtis iaja, t".iiai 

"oJju*u6sebagaimana tersebut dalam surat 21, al-Anbiya, airi ayat'st-J-pd ayat 73.
sampai Ibrahim dibakar mereka, tetapi diselimatkan iuhan at6rr airi api.
seketika raja Namrudz-menanyakan siapa benar yang dimaksudnya dengan
Tuhan Allah itu, dia telah menjawab bahwa Tuhan Allah]tuhtrvans menghidup_
kan dan mematikan.

"Atau tidakkah engkou likirkan dari hal orangyangmembantahlbrahim
tentangTuhannya?"(pangkal ayat 25g) pangkal ayal ini rnensajak kepada Rasul
khususnya dan ummat-beriman umumnya untuk memikirkln ki""h;i 6r""9
itu ialah Raja Namrudz sendiri.'Lon taran Allah telah memberikan kerajaai
kepadanya." suatu pengajaran ilmu jiwa yang mendalam dari al-euran, yaitu
seorang manusia, oleh karena diberi Allah kekuasaan dan kerajaan, 

"o-bong,lupa diri, lupa segala, merasa awak sangat berkuasa, seuau itu peikatua., ya.,"g
keluarpun tidak ada batasnya lagi, sebab merasa tidak ada juga orang yang
berani membantah; "Tatkala lbrahim berkata: Tuhankulah ioii 

^ensnidup-kan dan mematikqn." Di hadapan raja itu Ibrahim telah mJner"angkan siapa
Tuhan, bahwa Tuhan Allahlah yang mematikan dan ,.enshiir;kun. Tetapi
karena memang dasar jiwa orang yang merasa berkuasa fidak'berbatas itu
sombong dengan kekuasaannya, boleh difikirkannya dengan panjang apa
maksud Ibrahim mengatakan demikian, rangsung saja beliiu simbut: .Dl,e
be.rkata: Akulah yang menghidupkan dan memalikan." Nyawa dari seruruh
rakyat negeriku ini ada dalam tanganku. Kalau mereka dituiuh bersalah, lalu
dihadapkan kepadaku, aku berkuasa memerintahkan supaya dia dibiarkan
hidup terus, dan akupun berkuasa pula menjatuhkan k"prir"u. bahwa dia
mestidihukum mati.

Rupanya raja tidak mau tahu apa yang dimaksud lbrahim dengan meng-
hidupkan dan mematikan. Dia tidak mau tahu bahwa rakyatnya itupun sendiri
seketika lahir ke dunia bukanrah atas kehendaknya, dal kaLu merexa mati
sewajarnya, tidaklah dia berkuasa menghalangi kematian itu. padahal yang
dapat diberinya ampun atau dibiarkan hidup atau disuruh hukum mati ialah
rakyat yang dihadapkan kepadanya, atau budak-budak vans aia di dalam
istana. Dia tidak mau mengerti bahwa rakyat yang sebanyit it-u autu- negeri-
nya bukanlah menerima makanan dari dia, melainkan diri karena menerima
buah hasil dari bumi. Diapun tidak mau mengerti bahwa dia sendiripun tidak
akan bisa duduk di atas singgasana kerajain kalau rakyat itu tidak bisa
bercocok tanam lagi. oleh sebab tidak mau mengerti ini, Ibrahimpun menerus-
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kan perkataannya: " Berkota lbrahim: Maka sesungguhnya Allah mendatang-
kan matahari dari timur, maka cobalah datangkan matahan itu dari barat-"
Dengan sambungan kata yang demikian Ibrahim telah membawa raia berfikir,
yang lebih luas. Bukan berfikir sekedar di bawah cangkung kursi kekuasaannya

saja. Allah, Tuhan Ibrahim menganugerahi manusia hidup, terutama dari
teraturnya perjalanan matahari dari timur ke barat, sehingga terjadi edaran

siang dan malam. Di siang hari manusia mencari makan, di waktu malam
manusia beristirahat, termasuk Namrudz sendiri. Kalau tidak ada peraturan

sedemikian, cobalah engkau obah perjalanan matahari; balikkan matahariitu
dari barat ke timur, kalau memang engkau yang kuasa menghidup dan me-

matikan. Sekarang baru dia mengerti apa maksud lbrahim: "Maka terdiamlah
orang yang kat'ir itu." Dia tidak dapat menjawab lagi. Dasar berfikirnya salah,

sebab itu dia terdiam. "Dan Allah tidaklah akan memberi petuniuk kepada
kaum yang zalim." (ujung ayat 258).

Itulah sebab dia terdiam. Sebab dia telah mengambil jalan yang salah,
jalan yang zalim, yaitu yang tidak sesuai dengan akal yang sihat. Apabila orang
telah zalim, perkataan yangakan dikeluarkan tidak ditimbangnya lagi. Sebab itu
kalau datang perkataan yang benar, keluar dari fikiran teratur, dia tidak dapat
menjawab lagi.

Pimpinan yang tidak berdasar kebenaran Tuhan tadi dinamai pimpinan
thaghut. Sebab itu maka penguasa-penguasa zalim sebagaiNamrudz itu dalam
bahasa Arab biasa disebut Thaghiyah, dan yang disebut orang barat Tirani.

Perkataannya kerapkali terlaniur salah dan dia tidak sadar akan kesalahan
itu. Malahan dia selalu menganggap dirinya benar, sebab orang di kirikanannya
tidak ada yang berani menegur kesalahannya. Kian lama dia kian tidak ber-
pijak di bumi lagi. Maka kalau perkataannya yang salah itu ada orang yang

berani menyebut dan menyatakan salahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh
Ibrahim itu, dia pasti terdiam. Biasanya timbullah kegoncangan dalam hatinya,
rupanya ada pula orang yang bisa mengeluarkan perkataan berlainan gayanya

daripada perkataannya. Di saat yang demikian biasanya timbullah takutnya.
Takut akan terganggu kekuasaannya. Karena ketakutannya itulah biasanya dia
mengambil tindakan yang beroni. Dan tidak lagi bersandar kepada kebenaran
dan keadilan, melainkan bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan. Itulah
sebab seketika di dalam pertukaran fikiran dengan Ibrahim, dia selalu dipihak
yarig kalah, sebab salah! Lantaran itu diapun mengambil tindakan amat berani,
yang dengan demikian kekuasaan dapat membungkemkan kebenaran. Dia
memerintahkan membakar Ibrahim dengan api.

Apa salah lbrahim?
Kesalahannya tidak, cuma dia tidak berkuasa. Yang salah dan yang zalim

ialah Namrudz, tetapi dia berkuasa. Niscaya yang dibakar ialah lbrahim.
Syukurlah Allah mempertunjukkan kekuasaanNya yang lebih tinggi.

Ibrahim tidak hangus badannya dalam unggun api, bahkan sihat wal-afiat
dan keluar dengan selamat. Keluar dari dalam unggunan api dengan selamat,
makadiapun berangkat meninggalkan negeri itu. Sementara menanglah Nam-
rudz sebab gangguan tidak ada lagi. Tetapikemenangan penghabisan didapat-

t
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lah oleh lbrahim, menegakkan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang
disambung oleh anak-cucunya.

ceritera Ibrahim dengan Namrudz ini, demikian pula ceritera sesudah-
nya, yaitu tatkala Musa.menghadap Fir'aun, bukanlah kecil bekas yang di-
tinggalkannya di dalam hati orang yang beriman. Di sini kita dapai -!ng-gambarkan seorang raja perkasa dengan pakaian kebesaran, e-ur dun p"ruf,
sutera dan dewangga, disembah dipuja oleh dayang-dayang dan inang-pe-
ngasuh, dijunjung dan disembah oleh rakyat, dikelilingi oleh menteri-menteri
dan orang besar-besar. Tetapi masuk ke dalam majlis raja itu seorang yang
walinya hanya Allah. seorang yang jiwanya bebas dari benda. Dia masu[
dengan merasa tidak takut akan disiksa dan dihukum, dan tidak merasa bahwa
raja itu lebih mulia daripada makhluk yang lain; sebab dia hanya sama-sama
alam bikinan Allah, dengan benda-benda lain yang ada di sekelilingnya. Maka
akhlak Nabi-nabi inilah hendaknya yang patut dijadikan contoh oleh wakil-wakil
Nabidi dalam dunia, yaitu ulama-ulama. sebab raja-raja itu menjadisombong
sebab dia telah mengetahui khadam-khadam dan budak-budak yang ada di
sekelilingnya. Mereka itu adalah budak-budak yang berebut kurnia, yang di
istana raja-raja Deli disebut Ayapan, yaitu makanan daram tempurung.

Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Ibnu AbiHatim dan Abusy-
syaikh daripada Zaid bin Aslai, bahwa tiap-tiap orang yang menghadap raja
Namrudz itu disediakan untuk mereka makanan yang enak-enak dan minum-
an yang sejuk lemak. Tetapi ketika akan masuk ke dalam ditanyai terlebih
dahulu satu demi satu, siapa Tuhan kamu. Masing-masing menjawab: "Tuhan-
ku adalah raja kita Namrudz." setelah memberikan jawaban demikian, baru
boleh masuk ke dalam dan makan sekenyang-kenyangnya. Lalu tiba giliran
Ibrahim, diapun hendak masuk dan perutnya lapar. Lalu ditanyai pula: 'Siapa
Tuhan kamu?" Beliau menjawab: "Tuhanku Allah, yang menghidupkan dan
mematikan." Namrudz, menjawab: "Akulah yang menghidupkan dan me-
matikan." sambil menunjukkan kekuasaannya memberi makan orang dan
tidak ada yang akan membantah, kalau dia menyuruh bunuh 

""r"orurrg. 
Lulu

Ibrahim menjawab dengan tegas; "Tuhanku itu menerbitkan matahari dari
timur ke barat; coba engkau terbitkan dia dari barat ke timur!" Raja terdiam
mendengar jawab setepat itu, sehingga tidak dapat berkata sepatah juapun lpgi.
Tetapi seketika Nabi Ibrahim selesai menjawab pertanyaan yung gunlil puJu
pandangan isi istana itu, sebab berani bercakap keras di hadapan iulu, tidukluh
beliau dipersilahkan makan, sehingga beliau pulang dengan perut lapar. Tetapi
beliau tidak peduli akan hal ini, sebab yang memberinya makan bukan Nam-
rudz, melainkan Allah Tuhan Yang Kaya.

Di sini ditunjukkan bahwa penegak kebenaran tidaklah dapat dibeli; tidak
dengan sesuap nasi, bahkan tidak dengan setumpukan gunung.

(259) Atau seperti seorang yang per-
nah melalui sebuah negeri, se-

zz lz z . a ../ .. a. --tz -l&\tvqlf&r,s){tt



dang negeri itu telah runtuh ba-
ngunan-bangunannya. Dia ber-
kata: Bagaimanakah agaknya ke-
lak Allah akan menghidupkan-
nya sesudah matinya? Maka di-
matikanlah dia oleh Allah seratus
tahun, kemudian itu Dia bangkit-
kan kembali. Bertanya Dia: Be-
rapa lamanya engkau telah ter-
diam? Dia menjawab: Aku telah
berdiam sehari atau sebahagian
hari. Berfirman Dia: Bahkan eng-
kau telah berdiam seratus tahun.
Maka lihatlah kepada makanan-
mu dan minumanmu itu, tidaklah
dia berubah. Dan lihatlah kepada
keledaimu! Dan oleh karena
Kami hendak menjadikan eng-
kau suatu tanda bagi manusia.
Dan lihatlah kepada tulang-
tulang itu, betapa Kami mem-
bangkitkannya kembali, kemu-
dian Kami pakaikan kepadanya
daging. Maka tatkala telah jelas
kepadanya, berkatalah dia:
Tahulah aku (sekarang) bahwa-
sanya Allah atas tiap-tiap sesuatu
adalah Maha Kuasa.

(260) Dan ingatlah tatkala berkata
Ibrahim: Ya Tuhanku! Perlihat-
kanlah kepadaku bagaimana
Engkau menghidupkan orang
yang telah mati. Berfirman Dia:
Apakah engkau tidak percaya?
Berkata dia: Sekali-kali bukan
begitu, akan tetapi untuk me-
netapkan hatiku. Berfirman Dia:
Kalau begitu, ambillah empat
ekor burung dan jinakkanlah dia
kepada dirimu, kemudian letak-
kanlah di atas tiap tiap gunung
daripadanya sebahagian-sebaha-
gian, kemudian itu panggillah me-
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reka, niscaya mereka akan da-
tang kepada engkau dengan se-
gera. Dan ketahuilah bahwasa-
nya Allah adalah Maha Gagah,
lagi Maha Bijaksana!

Telah dikatakan: "Allah menjadi wali daripada orang-orang yang beriman."
Maka Ibrahim a.s. berhadapan dengan Raja Namrudz, Tuhan telah memberi-
nya bimbingan bagaimana menghadapi orang yang seperti demikian, sehingga
mulutnya bungkem terdiam tidak dapat menjawab. Maka kepada orang-orang
yang beriman itu, Allah selalu memberikan petunjuknya dengan berbagai
macam cara. Satu cara lagi ialah sebagai yang diceriterakan pada ayat selanjut-
nya:

"Atau seperti seorang yang pernah melalui satu negeri, sedang negeri itu
teloh runtuh bangunan-bangunannya." (pangkal ayat 259). Di dalam ayat
tidaklah disebutkan siapa orang itu dan dimana negeri itu, tetapiahli-ahlitafsir
mencoba juga menaksir siapa orangnya dan di mana negerinya. Kata setengah-
nya orang itu ialah seorang Nabi, kata yang lain ialah seorang yang amat shalih.
Dalam satu perjalanan dia melalui satu negeri yang telah runtuh, pohon-pohon
telah tinggi-tinggi, tidak ada manusia yang mendiaminya lagi. Dan bangunan-
bangunannya telah runtuh, hanya bertemu saja bekas dari suatu negeri yang
dahulu pernah didiami manusia. Dalam kitab-kitab Melayu lama diungkapkan:
"Telah jadi padang tekukur." Melihat keadaan yang demikian "Dio berkota:
Bogaimanakah agaknya kelak Allah akan menghidupkannya sesudah mati
nyo?" Itulah pertanyaan yang timbul dalam hati Nabi atau orang shalih yang
mengembara itu. Bisakah agaknya negeri ini dibangun Allah kembali? Dan
bagaimanakah cara pembangunannya? Padahal yang tinggal hanya bekas-
bekas negeri saja? Setelah dia bertanya-tanya demikian dalam hati sendiri
"maka dimatikanlah dia oleh Allah seratus tohun, kemudian itu, Dia bangkit-
kan kembali. " Menurut keterangan setengah ahli tafuir, bukanlah dia terus
dimatikan, tetapi diperbuat Allah sebagai keadaan penghunigua (Kahfi) yang
ditidurkan 309 tahun lamanya. Karena sebagai tersebut di dalam surat 39 (az-
Zumar, agat42),seketika orang itu tidur, dia diwafatkan oleh Allah dan kalau dia
telah benar-benar dimatikan, maka roh itu tidak dikembalikan lagi kepada
badannya, sehingga tidurlah dia buat selama-lamanya. Maka setelah seratus
tahun lamanya Nabi atau orang shalih itu diwafatkan, diapun dibangkitkan
Tuhan kembali. Setelah dia dibangunkan kembali "Bertanya Dia (Tuhan): Be-
rapa lamanya engkau telah diam? Dia menjawab: Aku telah berdiom sehari
atau sebahagian hari." Dia menjawab demikian karena dari sangat enaknya
tidur, perasaan telah dicabut dari badannya. Sedangkan kita tidur biasa se-
panjang malam dapat merasakan hanya sebentar saja, padahal orang yang
matanya tidak mau tertidur, yang berbaring di dekat kita merasakan malam
terlalu panjang. Tidaklah dia tahu bahwa dia telah ditakdirkan Tuhan tertidur,

*'r.,i't5.S;t;
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laksana mati sampai seratus tahun. Maka "bey'irman Dia: Bahkan engkau
telah berdiam serofus tahun." Setelah Tuhan merhberitahukan kepadanya
bahwa dia telah dihilangkan perasaan selama seratus tahun, barulah dia tahu.
Padahal setelah dibangunkan dari tidurnya, dia hanya merasa sebagai tidur
sehari atau setengah hari saja. Selanjutnya Tuhan bersabda: "Maka lihatlah
kepada makananmu dan minumanmu itu, tidaklah dia berubah. " Tuhan tidak
menyebutkan di dalam ayat, makanan apakah yang tidak berubah keadaannya,
artinya masih bisa dimakan, padahal sudah terletak selama seratus tahun.
Niscaya inipun adalah salah satu dari ayat ketentuan Allah jua adanya. 'Don
lihatlah kepada keledaimu!" Menurut ahli tafsir, dia disuruh memperhatikan
keledainya yang telah lama.mati dan telah berserak-serak tulang-tulangnya,
membuktikan bahwa memang masa dia tertidur itu sudah berlalu lama sekali,
yaitu 100 tahun. Setengah ahli tafsir lagi menafsirkan, bahwa dia disuruh
memperhatikan keledaiitu, karena dia bukan dimatikan pula, melainkan masih
tetap hidup, sebagai makanan yang seratus tahun tidak berubah itu. Selanjut-
nya Tuhan bersabda: "Dan oleh karena Kami hendak menjadikan engkau
suatu tanda bogi monusio." Artinya bahwa tidurmu yang sudah laksana mati
selama seratus tahun adalah untuk menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi
manusia. Orang yang telah hilang tidak tentu ke mana perginya, sudah seratus
tahun, niscaya sudah dihitung mati oleh kaum keluarganya yang tinggal.

Masa seratus tahun adalah masa sekurang-kurangnya3 atau4 perselisihan
(generasi). Nenek-moyang seratus tahun yang lalu tentu berceritera kepada
anak-cucu bahwa ada nenek-moyang mereka yang hilang tidak pulang-pulang
lagi. Kemudian setelah seratus tahun diapun pulang kembali. Di dalam setengah
tafsir dikatakan bahwa setelah dia pulang kembali, didapatinya cucunya telah
tua-tua bungkuk penuh uban, sedang keadaan dirinya tidak banyak perubahan.
Ditunjukkannya bukti-bukti tentang siapa dirinya, siapa keluarganya, yang
semuanya tidak dapat dibantah orang, hampir sama kejadiannya dengan kisah
penduduk Kahfi. Maka bertambah percayalah manusia-manusia itu akan ke-
kuasaan Tuhan: "Dan lihatlah kepada tulang-tulang itu, betapa Kami mem-
bangkitkannya kembali kemudian Kami pakaikan kepadonyo doging. " Kalau
menurut jalan penafsiran satu golongan tadi, bahwasanya keledai itu telah
tinggal tulang yang berserak-serak, maka dengan lanjutan ayat ini Tuhan
bersabda'bahwa tulang yang berserak itu sekarang diberi berdaging kembali
dan hidup. Dan menurut Syaikh Muhammad Abduh, sabda Tuhan iniadalah
pandangan yang umum, bahwasanya tulang, sebagai rangka badan manusia,
atau sebagai rangka binatang. Maka kuasalah Tuhan memberinya bungkusan
dengan daging, sejak dari masa mulai lahir ke dunia sampai besar dan mati.
Tuhan yang Maha Kuasa menumbuhkan daging dan tulang menjadi tubuh,
sejak masa kecilsampai berhentihidup, adalah satu Qudratlradat llahiMaha
Besar. Lantaran itu maka membangun kembali .negeri yang telah runtuh,
sehingga hidup kembalidengan lincahnya, bukanlah barang yang mustahilbagi
Tuhan. Dan kelak bila kiamat datang, manusiapun dibangkitkan kembalibuat
menempuh hidup akhirat, pun bukan hal yang mustahil bagi Tuhan. "Maka
tqtkala sudoh jelas kepadanya, berkatalah dia: Tahulah aku (sekarang)
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bahwasonya Allah atas tiop-tiap sesuofu odalah Maha Kuasa." (ujung ayat
259).

Keterangan: Ahli-ahli tafsir setengah berpendapat bahwa orang yang di-
sebutkan ini mungkin seorang Nabi, ataupun mungkin seorang yang amat
shalih, yang telah mencapai derajat shiddiqin. sebab itu untuk menambah
keyakinannya kepada Tuhan, maka Tuhan telah mempertunjukkan ayat-ayat
(bukti-bukti) kebesaran dan kekuasaanNya itu kepadanya. sebab kepada
orang yang hatinya telah kufur, tidaklah ruhan akan berkenan menunjukkan
yang demikian. Menjadi tafsir lagi dari ayat bermula diatas, bahwasanya Ailah
telahmenjadiwali daripada orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari-
pada gelap kepada cahaya. sedang orang yang kafir walinya ialah thaghut;
mengeluarkannya dari cahaya kepada gelap.

Yang kedua, teranglah bahwa tidur nyenyak seratus tahun, atau tulang
diberi pakaian daging kembali, atau makanan tidak rusak selama seratus tahun,
semuanya ini termasuk ayat kebesaran Allah. Yang bila terjadipada Nabi-nabi
mu'jizat namanya. Adapun mu'jizat bukanlah perkara yang mustahil pada akal,
cuma berbeda daripada yang kebiasaan. Tidur seratus tahun bukanlah hal yang
mustahil. Sebab telah pernah ada orang yang tertidur nyenyak sampai 5,500
hari, atau 15 tahun, yang diceriterakan orang kepada sebuah majalah ilmu
pengetahuan al-Moktataf pada tahun 1904 di Mesir. Tidur 15 tahun bukanlah
mustahil, tidak masuk akal, cuma jarang sekali terjadi. Jarang terjadi, bukan
berarti tidak bisa kejadian. Maka keterangan al-Quran ada orang tidur 100
tahun atau 309 tahun, memanglah hal yang sangat jarang terjadi. Itulah dia yang
ayat atau bukti kebesaran Allah. Dan kita sebagaiMuslimpun tentu tidak akan
segera menerima saja perkhabaran begini dari manapun datangnya, kecualiapa
yang telah dikatakan oleh al-Quran ini.

Kemudian Tuhan menunjukkan lagi contoh yang ketiga tentang bagaimana
Allah memimpin orang yang beriman, untuk mengeluarkan mereka daripada
gelap kepada terang-benderang. Ini terjadi pada Nabi Ibrahim a.s. sendiri.

"Dan ingatlah tatkala berkata lbrahim: Ya Tuhanku! Perlihatkanlah
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang telah mati. Ber-
firman Dia: Apakah engkau tidak percaya? Berkata dr'.a: sekoli-kali bukan
begitu, akan tetapi untuk menetapkan hatiku." (pangkal ayat 2@1.

Pada ayat ini teranglah bahwa Nabilbrahim ingin menambah pengetahuan-
nya. Dia ingin kenaikan derajat imannya daripada Ilmul-Yaqin menjadi'Ainul-
Yaqin. oleh sebab itu kalau dia memohon kepada Allah supaya AIIah memper-
lihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati
kelak, bukanlah karena dia tidak percaya atau kurang percaya. Tuhan me-
nanyakan kepadanya apakah dia tidak percaya? Bukan berarti bahwa Tuhan
tahu bahwa belum percaya Ibrahim akan sabda Tuhan. Pertanyaan Ibrahim
kepada Tuhan yang demikian samalah dengan keadaan yang telah kita alamidi
zaman moden ini. Semua orang yang menaruh pesawat televisi di rumahnya,
sudah tahu bahwa dari tempat jauh kita dapat melihat rupa orang yang sedang
bercakap atau menyanyi dengan melihatnya di layar televisi. Tetapi ada pula
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orang yang mau tahu bagaimana seluk-beluk pesawatnya, sehingga dipelajari-
nyalah lebih mendalam lagi. Dia sudah percaya, tetapi dia inqin nrenambah
pengetahuannya, sehingga derajat kepercayaan naik setingkat lagi. Maka
diperkenankan Tuhanlah permohonan Khalil Allah Ibrahim itu: "furfirman Dia:
Kalau begitu ambillah empat ekor burung dan jinakkanlah dio kepada dirimu.
Kemudion letakkanlah di ofos tiap-ttap gunung daripodanya sebahagian-
sebahagian, kemudian itu panggillah mereka, niscaya mereka akan datang
kepada engkau dengan segera. Dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah
Maha Gagoh,lagi Maha Bijaksana." (ujung ayat 250).

Menurut tafsir yang umum, Tuhan memerintahkan lbrahim mengambil
empat ekor burung Ialu diajar dan diasuh, sehingga dia jinak benar-benardapat
disuruh terbang dan dapat dipanggilkembali. Dapat kita umpamakan sebagai
orang mengajar burung merpati buat mengantar-antarkan surat, sehingga ke
manapun dia lepaskan, karena dia sudah diajar jinak, diapun mesti kembali
pulang juga. Kata tafsir itu selanjutnya, Tuhan memerintahkan menyembelih
keempat burung itu dan mengocoknya jadi satu, lalu dibagi-bagi dan sebaha-
gian-sebahagian diantarkan ke puncak gunung. Apakah Ibrahim sendiri yang
mengantarkan atau orang lain yang disuruhnya, tidaklah dijelaskan. Kemudian
burung-burung yang telah cair dan dibagi-bagi itu dipanggil pulang kembali,
maka merekapun telah pulang lengkap dengan tulang, daging dan bulunya
masing-masing, persis burung-burung yang telah dicencang itu.

Tetapi seorang ahli tafsir lagi, Abu Muslim, yang kadang-kadang penafsi-
rannya lebih bebas daripada cara penafsiran yang lain, dia berkata bahwa di
dalam ayat itu sendiri tidak dijelaskan bahwa burung-burung itudisembelih dan
dicencang dan setelah dikocok baru sebahagian-sebahagian diantarkan ke
puncak gunung. Kata beliau, burung yang telah dijinakkan, kalaupun dikirim ke
mina jauhnya, sebab dia telah jinak, dia pasti akan pulang kembiti. Kalau telah
dipanggil niscaya dia akan pulang segera.

Demikian penafsiran dari Abu Muslim. Dan dia melanjutkan bahwasanya
Tuhan menunjukkan kepada Ibrahim, bahwa laksana burung-burung yang
telah dijinakkan itulah kelak roh-roh manusia akan datang kembali [epadi
Tuhan apabila panggilan kiamat sudah datang. Malaikat (lsrafil) akan mem-
bunyikan serunai sangkakala; maka akan bangkitlah seluruh manusia dari alam-
nya memenuhi panggilan itu, laksana burung jinak yang telah terbang jauh akan
pulang segera setelah dia dipanggil kembali oleh yang menjinakkannya.

Untuk menambah keterangan bolehlah kita ingat bahwa orang-orangyang
menjinakkan burung-burung itu, baik burung merpati pengantar surat, atau
burung elang pemburu, ada yang memanggilnya kembali dengan siul, ada juga
dengan melambai-lambaikan kain putih. Dalam Sejarah Islam, Hasan shabah
pemimpin kaum Bathiniyah atau Hasysyasyin menjinakkan beratus-ratus ekor
burung merpati yang dipergunakannya mengantar surat atau membawa kem-
bali surat dari agen-agennya yang tersebar pada masa itu di negeri-negeri Islam
diTimur Tengah.

Kita kemukakan kedua macam penafsiran itu, yang keduanya sama boleh
dipakai. Dan penafsiran Abu Muslim bukanlah memperingankan nilai ayat,
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tetapi memperdekat kepada faham kita dengan cara mentamsilkan penjinak-
an burung. Artinya ke manapun terbangnyajiwa kita, oleh karena kita telah
terikat kepada Tuhan, bila datang penggilan, kita pastipulang kembali, laksana
"ayam pulang ke pautan, itik pulang ke kandangnya."

Yang menjadi pangkal perbedaan pendapat tentang tafsir ini di antara
sebahagian terbesar (jumhur) dengan kebebasan berfikir Abu Muslim, ialah
karena terdapatnya kata-kata Juz-an, yang berarti sebahagian-sebahagian,
sehingga menimbulkan kecenderungan fikiran bahwa sesudah burung-burung
itu disembelih lalu dikocok jadisatu, lalu dibagi-bagisebahagian-sebahagian dan
tiap bahagian diantar ke satu gunung. Tetapi Abu Muslim tidak dapat menerima
jika kata "sebahagian-sebahagian" itu dipastikan sesudah disembelih. Bahkan
keempat burung jinak itu telah dibagibagi tempatnya, namanyapun "sebaha-
gian-sebahagian" juga. Demikian pendapat beliau.

Dalam tafsir yang umum itu terdapat juga beberapa perselisihan. Satu tafsir
menyatakan bahwa keempat macam burung itu ialah ayam jantan putih, gagak
hitam, merpati hijau dan burungherak. Dalam tafsir lain dikatakan seekor itik,
seekor burung unta, seekor ayam jantan dan burung merak. Dan ada lagi
riwayat lain, bukan merpati tetapi burung elang. Kemudian terdapat pula
perlainan penafsiran tentang gunung itu; kata setengah tafsir adalah empat
gunung, di timur, barat, utara dan selatan. Kata setengahnya pula tujuh gunung.
Disebutkan bahwa burung-burung itu dicencang lumat, dikocok sehingga
menjadi satu di antara daging, tulang, darah dan bulu-bulu burung itu yang telah
cair. Lalu diantarkan ke gunung. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa empat
kepala burung itu dipegang beliau, atau diinjak beliau dengan kakinya. Maka
setelah beliau panggil, datanglah burung-burung itu berkumpul di hadapan
beliau dengan tidak berkepala. Dan setelah tiba di hadapan beliau, barulah
semuanya bertaut dengan kepalanya.

Setengah penafsir mengartikan Fashurhunno dengan potong-potong dan
robek-robeklah dia. Setengah penafsir lagi mengartikan, jinakkanlah dia kepada
dirimu. Tetapi kata-kata sembelihlah dia lebih dahulu, tidaklah terdapat di
dalam ayat. Dan kalau Fashurhunno diartikan dengan potong-potonglah dia,
robek-robeklah dia, tidaklah perlu dipakaiMuta'addinya dengan lloiko kepada
engkau. Bahwa Nabi Ibrahim memegang kepala burung itupun tidak ada dalam
ayat. Ini hanyalah semata-mata tafsir!

Menilik kepada penafsiran yang umum ini, dengan ayat ini mereka hendak
menguatkan bahwasanya Tuhan mempertunjukkan kemaha-kuasaanNya ke-
pada Nabi lbrahim dengan jalan mengocok jadi halus seluruh tubuh empar ekor
burung, antarkan ke gunung, lalu panggil pulang; semuanya datang.

Jika sekalilagidibaca ayat dengan seksama, tidaklah terdapat bahwa Nabi
Ibrahim mengerjakan sepanjang yang disabdakan Tuhan itu.

"Ambillah empat ekor burung, dan jinakkanlah dia kepada dirimu, kemu-
dian letakkanlah di atas tiap-tiap gunung daripadanya sebahagian-sebaha-
gian, kemudian itu panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepada
engkau dengan segera."
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Di sini maka timbul faham dari Abu Muslim bahwa maksud ayat iniialah
bahwa Tuhan mengumpamakan panggilan manusia sesudah mati, akan dihi-
dupkan kembali ialah sebagai orang menjinakkan empat ekor burung. Apabila
burung-burung itu telah jinak, ke manapun dia diantarkan, walaupun ke puncak
sebuah gunung yang tinggi, datang waktunya dia mestipulang kembalike dalam
kandang aslinya di dekat tuan yang mengasuhnya.

Manakah di antara kedua penafsiran iniyang sesuaidan lebih dekat kepada
faham kita di zaman ini, terserahlah kepada kita semuanya. Dan dengan
mendekati penafsiran yang dikemukakan oleh Abu Muslim, tidaklah kita akan
keluar daripada lingkaran kebenaran, sebab al-Quran masih dapat ditinjau
tafsirnya kembali, walaupun penafsiran yang lama sudah menafsirkannya ter-
lebih dahulu. Dan dengan kata penutup ayat, menyuruh kita ingat dan mengeta-
hui bahwa Allah adalah Maha Gagah dan Bijaksana, dapatlah kita fahamkan
betapa Allah mengurniakan kegagahanNya itu kepada manusia, sehingga
manusia sanggup menguasai burung-burung liar di hutan, dan dengan kurnia
bijaksana Tuhan, manusiapun dapat pula menjinakkan dan mengajar burung-
burung itu, sehingga dapat diambil faedahnya.

Dan semua ayat ini, baik orang shalih yang ditidurkan 100 tahun, atau
keahlian Ibrahim yang dapat mengalahkan hujjah raja Namrudz, atau tentang
menjinakkan burung-burung atau menurut penafsir yang tadi memotong-
motong burung adalah sebagai pelengkap dari a9at257 di atas tadi, bahwasanya
Allah menjadi Wali daripada orang yang beriman sehingga dengan berkat
kurnia perwalianNya orang-orang yang beriman itu dikeluarkanNya daripada
gelap-gulita kepada terang-benderang; berbagai ilmu pengetahuan buat per-
kembangan akal, dan berbagai rahasia ghaib sebagai penerangan rohani akan
diberikan oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang berwalikepada thaghut, bertam-
bah lama mereka akan bertambah gelap, sebab mereka dibawa daripada
tempat terang ke tempat gelap.

(261) Perumpamaan orang-orang yang
membelanjakan hartabenda me-
reka pada jalan Allah, adalah
laksana satu biji menumbuhkan
tujuh arai; pada tiap-tiap satu arai
ada seratus biji. Dan Allah akan
menggandakan (pahala) kepada
barangsiapa yangdikehendaki-
Nya dan Allah adalah Maha
Luas, lagi Mengetahui.
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mereka iringkan apa yang telah
mereka belanjakan itu dengan
membangkit-bangkit dan tidak
dengan menyakit; untuk mereka
pahala disisiTuhan mereka, dan
tidak ada ketakutan atas mereka
dan tidaklah mereka akan ber-
dukacita.

(263) Suatu kata-kata yang patut dan
menurup (rahasia) lebih baik
daripada sedekah yang diiringi
dengan menyakiti; dan Allah ada-
lah Maha Kaya, lagiMaha Sabar.

irr-,. 4. . t. a-.
s;ilYe U, l.i,ijlL. rry)

lf c z zzJr)-r

Mengurbankan Horta

Talsir AI-Azhar (Juzu' 3)

o2a

d

iL.;

. -.. .rt.L
tr:Yt'r]

z )2..,1 --

@ .,y;4d Y-r

lloz lz -zz tt ,.a trr/. t.F cF osp Jf
oL

It zZ z)t.z ./1-z)zoz

@# qnit is:lr*r-i,

Apabila cinta dan takwa telah berpusat kepada Allah, maka hartabenda
dunia tidaklah lasimengikat mengebat hati orang yang beriman. Hidup yang
dermawan adalah bukti yang amat nyata dari Iman dan Tauhid. Kalau hati
masih lekat kepada hartabenda sehingga menimbulkan bakhil, kikir, sempelit,
kedekut, tandanya sisa syirik masih ada dalam hati. Tandanya hartabenda itu
masih dipersekutukan dengan Allah. Oleh sebab itu maka pada ayat-ayat yang
berikut ini Tuhan memberikan didikan agar murah-hati, murah-tangan, ter-
utama di dalam menegakkan jalan Allah. Jalan Allah itu amat luas dan me-
ngandung berbagai macam segi, yang semuanya menghendaki pengurbanan
hartabenda. Kadang-kadang timbul peperangan menegakkan agama Allah; dia
menghendaki pengurbanan hartabenda. Kadang-kadang fakir-miskin mesti
dibantu; dia menghendaki pengurbanan hartabenda. Kadang Da'wah Islam
hendak disampaikan kepada orang yang masih jahil. Kadang-kadang pen-
didikan agama pada kanak-kanak mesti disempurnakan. Kadang-kadang mes-
jid yang baru mesti didirikan. Atau rumah yatim-piatu, rumahsakit dan lain-lain,
dan seribu macam lagi yang lain. Semuanya menghendaki pengurbanan harta-
benda. Sebab itu maka tiap-tiap orang yang mengakuiberiman, wajiblah rendah
hati mengeluarkan hartabenda pada jalan Allah. sebab itu pula maka didalam
al-Quran kadang-kadang disampaikan seruan berkurban harta itu dengan
Targhib, rayuan dan janji gembira, sebagai pada ayat yang terdahulu Tuhan
bertanya siapa yang sudi meminjamkan harta kepada Allah. Kadang-kadang
bersifat Tarhib, sebagai ancaman kepada orang yang bakhil, akan ditunggang-
balikkan ke dalam neraka bersama harta yang disimpannya dengan sifat
bakhilnya itu.
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Maka di dalam surat al-Baqarah ini sesudah hampir sampai ke akhirnya
bertemulah 14 ayat berturut-turut menerangkan kepentingan menafkahkan
hartabenda, menghilangkan sifat-sifat bakhil dan memberikan tuntunan bagai-
mana caranya bersedekah yang diridhai oleh Allah. Dan nampaklah pula disini
bahwasanya bersedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang patut
dibantu, lain tidak adalah hasildaripada iman yang mendalam. Dan keua[niun
adalah gejala daripada diri yang telah diperbudak oleh harta, yang akhir
kelaknya akan membawa kepada syirik jua.

Sekarang datanglah ayat Targhib:

"Perumpamaan orong-orang yang membelanjakan hartabenda mereka
pada jalan Allah adalah loksono satu biji menumbuhkan tujuh oroi. " (pangkal
ayat 26L). Ingatlah arai pinang atau arai kelapa. Dan kalau pada padi disebut
tangkai. 'Pada tiap-tiap satu arai ada serafus bi'i. " Dengan demikian diberikan-
lah targhib bahwasanya satu kebajikan ditanamkan akan bergandalah hasilnya
sampai tujuh kali seratus. Dengan demikian dijelaskanrah bahwasanya pe-
ngurbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan, tetapi memberi-
kan untung. Dimisalkan sebagai seorang hartawan-dernawan mendirikan se-
buah sekolah Dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin, sehingga
anak-anak tak usah belajar ke tempat jauh, dapat belajar di kampung mereka
sendiri. Beratus anak dikirimkan orang menjadi murid tiap-tiap tahun dan
beratus pula yang melanjutkan sekolahnya kepada yang lebih atur, dun beratus
pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat. Kadang-kadang orang yang
mendirikan bermula itu telah lama meninggal, tetapi bekas tangannya sebuoh
rumah sekolah sebagai biji yang pertama, telah menghasilkan buah berpuluh
ataupun beratus, bahkan beribu dari tahun ke tahun. Kalau Tuhan mengatakan
bahwa hasil itu ialah tujuhratus, bukanlah mesti persis tujuhratus, melainkan
beribu-ribu.

Yang dapat mengenal dan menginsafi hal ini tentu saja orang yang beriman.
Adapun orang yang mementingkan diri sendiri dan diperbudak harta, yang
dipandangnya hanyalah berat mengeluarkan yang sebr)i dari dalam pundi
pundinya, dan tidak diingatnya 700 laba keuntungan untuk membina jalan Ailah
yang akan dihasilkan oleh apa yang dikeluarkannya itu. Itu sebabnya maka
lanjutan ayat demikian bunyinya: "Dan Allah akan menggandakan (pahala)
kepada barongsiapa yang dikehendakNya." Padahal akan digandakankepada
barangsiapa yang dikehendaki. Artinya sesudah yang 700 itu masih bisa diiipat-
gandakan lagi. siapakah yang dikehendakiTuhan buat digandakan pahalanya
itu? Niscaya yang mengurbankan hartanya dengan ikhlas, bukan dengan riya'
dan bukan karena terpaksa dan segan-menyegan. orang yang ikhlas itu
menerima keuntungan dunia dan akhirat, berganda lipat, sehingga tidak se-
padan besar pahala yang diterima dengan pengurbanan yang diberikan, se-
hingga timbul sesal mengapa hanya sebegitu aku berikan dahulu, padahalaku
sanggup lebih. 'Don Allah adalah Maha Luas, lagi Mengetahui.,; (ujung ayat
2611.
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Maha Luas, sehingga kalau seorang dermawan memberikan hartanya pada
jalan Allah dengan ikhlas, masih luas sumber rezeki terbuka buat penggantinya.
Maha Mengetahui pula akan keikhlasan hati hambaNya.

Kemudian diterangkanlah adab sopan-santun membelanjakan harta di
jalan Allah. "Orong-orang yang membelanjakan benda-bendo mereka pada
jalan Allah, kemudian itu tidak mereka iringkan opa yang telah mereka
belanjakan itu dengan membangkit-bangkit don tidok dengon menyakiti;
untuk mereka phalo di sisi Tuhon mereka, don tidak ada ketakutan atas
mereka dan tidaklah mereka akon berdukacita." (ayat 262l.

Pada ayat ini dituntun budi orang yang berkurban harta untuk jalan Allah
yang luas itu, supaya pemberian yang telah diberikan jangan hendaknya
dibangkit-bangkit. Sebab seorang yang membangkit-bangkit kembali pembe-
rian yang telah diberikannya, nyatalah bahwa dia tidak memberikarena Allah.
Seumpama seseorang yang telah memberikan bantuan mendirikan sebuah
tempat belajar agama. Satu kali dia telah memberi, tetapi belum mencukupi.
Pekerjaan itu belum selesai. Lalu orang datang lagi meminta perbantuannya.
Tiba-tiba disebut-sebutnya pemberiannya yang lama, mengapa datang lagi,
padahal tempohari saya sudah memberi bantuan. Padahal kalau dia suka 1,000
kali tidaklah ada salahnya.

Atau orang yang membantu seorang fakir-miskin sehingga orang itu bisa
membangun hidupnya lantaran perbantuan itu. Kemudian setelah hidup si
fakir-miskin itu berubah jadi baik, maka yang pernah memberinya bantuan itu
berkata: "Kalau bukan lantaran perbantuan saya tempohari, tidaklah dia akan
sesenang sebagai sekarang itu." Ini namanya membangkit-bangkit. Banyak
orang yang ribut dalam urusan-urusan kemasyarakatan, menyalahkan si anu,
memburukkan panitia, sebab dia telah berkurban, padahal pekerjaan belum
selesai. Dia sendiri yang menghancurkan nilai perbantuannya karena dibangkit-
bangkitnya.

Kemudian itu ialan menyakiti. Derma perbantuan diberikannya juga, tetapi
dilepaskannya dahulu mulut kasar. Mengapa datang meminta bantu ke mari,
mengapa maka tidak diurus sendiri di kampung itu, dan lain-lain sebagainya.
Atau membiarkan orang yang datang meminta bantu bercakap sepanjang-
panjangnya menerangkan maksudnya. Padahal yang diurusnya itu adalah
urusan masyarakat umum. Setelah dia payah bercerita baru diberi bantuan ala-
kadarnya, tidak sepadan dengan kepayahannya. Itupun termasuk menyakiti.

Maka membangkit-bangkit pemberian dan menyakiti hati orang yang
diberi, termasuklah akhlak yang rendah. Inilah orang yang tidak insaf bahwa
kekayaan dan rezekiyang diberikan Allah kepadanya, tidaklah akan ada artinya
kalau dia terputus dalam masyarakat. Berikanlah bantuan dan perbelanjaan
dengan hati tulus; pandanglah orang yang datang meminta bantu itu sebagai
alat dari Allah buat membuka pintu hati dan bungkusan uang, supaya di-
keluarkan kepada jalan yang baik.

Di ujung ayat Tuhan memberikan jaminan yang amat mulia kepada orang
yang dermawan. Jaminan yang selalu diberikan kepada orang yang beriman,
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yaitu bahwa dia tidak akan ditimpa oleh perasaan takut, dan tidak pula oleh
perasaan dukacita. Dia tidak akan merasa takut bahwa hartanya akan ber-
kurang karena dia dermawan, yang pergi akan mendapat gantinya yang baru.
Dia kaya terus, tidak pemah miskin, sebab kekayaan itu berurat berakar pada
hatinya sendiri. Dan dia tidak akan merasa dukacita karena kekurangan atau
kehilangan. sebab dia tidak merasa berhutang kepada orang. Hatinya lapang
terus dan fikirannya terbuka.

Karena dia tidak merasa takut, niscaya yang ada ialah timbalan takut, yaitu
berani! Dia berani mengurbankan hartabendanya untuk keperluan jalan Allah
sebab dia yakin bahwa dia akan diganti oleh Tuhan dan dia tidak akan terlantar
kalau memberi..

Karena dia tidak merasa dukacita, niscaya yang ada ialah timbalannya,
yaitu gembira sukacita, muka selalu jernih berseri-seri. Karena sebagai orang
yang hidup di tengah masyarakat kaumnya, dia telah melakukan kehidupan
sekedar tenaga yang ada padanya. Dia tidak takut akan miskin. Dia tidak
dukacita kalau ada yang kurang. Gembira terus, sebab walaupun hartabenda
ini kadang-kadang datang dan kadang-kadang pergi, namun satu kekayaan
tidak pernah hilang dari dirinya, yaitu kepercayaannya kepada Tuhan.

Selanjutnya Tuhan bersabda: "Suatu kata-kata yang patut dan menutup
(rahasia) lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti; dan
Allah adalah Maha Kaya,lagi Maha Sobor." (Avat 263).

Kadang-kadang sedang tidak ada yang dibantukan dan akan diberikan.
Kadang-kadang keadaan diri sendiri sedang susah pula. Datangorangmeminta
bantu. Maka bukanlah bantuan harta saja yang perlu bagi orang itu. Mulut
manis dan kaya yang jujur kadang-kadang membuat hatinya puas juga, warau-
pun dia tidak mendapat. Inilah yang dinamai Qaulun Ma' rufun.Kata yang patut
dan sopan, kata yang mengobat hati. Misalnya: "saya sangat menyesar sekali
kedatangan saudara kepada saya pada waktu ini terpaksa tidak berhasil, sebab
sayapun dalam kesusahan. Tetapi sukakah saudara saya tolong denganjalan
lain? Bawalah surat kecil saya ini kepada si Fulan; pada fikiran saya dia dapat
membantu saudara!" Itupun sudah namanya pertolongan. Sebagaimana pe-
patah orang tua-tua kita: "Nasi dimakan akan habis, kain dipakaiakan lusuh,
uang dibelanjakan akan habis. Tetapi mulut yang manis dan budibahasa yang
baik lebih berkesan ke dalam hati daripada nasi, kain dan uang." Kemudian
dituntunkan lagi supaya menutup rahasia. sebab ada orang yang kadang-
kadang amat malu membuka rahasia kesusahan hidupnya kepada orang lain.
Kalau tidiklah sangat terdesak, tidaktah dia akan datang meminta bantu
kepada saudara. Dan niscaya dia telah menduga-duga bahwa maksudnyatidak
akan dihampakan. Kalau kejadian yang seperti itu, dan saudara sanS;up
memberinya bantuan, berikanlah bantuan itu dengan diam-diam, dan tutup
rahasianya supaya jangan sampai ketahui orang lain bahwa dia pernah meminta
bantu kepada saudara. Biasakanlah mengirimkan pos wessel kepada orang
yang patut dibantu dengan tidak menuliskan alamat, sehinqga dia sendiripun
tidak tahu dari mana dia mendapat bantuan. Di ujuirg ayat disebutkanlah sifat

l
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Tuhan, bahwa Tuhan Maha Kaya; oleh sebab Tuhan Maha Kaya, maka
janganlah ragu'ragu membantu orang yang susah. Pasti akan diganti Tuhan
dengan yang lebih banyak. Disebut pula sifat Tuhan Maha Sabar, karena tidak
lekas dinyatakanNya hukumanNya kepada orang yang suka membangkit-
bangkit dan menyakiti. Namun lamalama hukuman Tuhan itu akan datang
juga. Orang-orang yang demikian, dengan tidak sadar, lama-lama akan ber-
tukar menjadi budak daripada hartanya, sesudah tadinya dia masih menguasai
harta itu.

(264) Wahai orang-orang yang ber-
iman! Janganlah kamu rusakkan
sedekah kamu dengan mem-
bangkit-bangkit dan menyakiti,
sebagaimana orang yang mem-
belanjakan hartanya dalam ke-
adaan riya' terhadap manusia,
dan tidak dia'beriman kepada
Allah dan Hari Kemudian. Per-
umpamaan orang ini adalah lak-
sana satu batu tandus yang di
atasnya ada tanah-debu, lalu dia
ditimpa oleh hujan lebat, maka
jadilah dia licin. Tidaklah mereka
berdaya sesuatupun atas apa
yang telah mereka usahakan itu.
Dan AIlah tidaklah memberikan
petunjuk kepada orang yang
kafir.

(265) Dan perumpamaan orang-orang
yang membelanjakan harta-
benda mereka karena meng-
harapkan ridha Allah dan untuk
meneguhkan (keyakinan) dalam
diri mereka, adalah laksana se-
buah kebun di tanah subur, di-
timpa dia oleh hujan, maka da-
tanglah hasilnya berlipat dua.
Maka walaupun dia tidakditimpa
hujan, hujan rintikpun jadilah.
Dan Allah atas apa yang kamu
kerjakan adalah melihat.
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(266) Adakah suka seseorang diantara
kamu bahwa ada baginyasebuah
kebun dari korma dan anggur,
yang mengalir padanya sungai-
sungai, dan ada pula baginya di
kebun itu berbagai macam buah-
buahan dan diapun telah dijelang
tua dandiapun mempunyai anak-
cucu yang lemah-lemah. Maka
menyeranglah kepadanya angin
puting-beliung dan padanya ada
api, maka terbakarlah (kebun
itu). Demikianlah Allah menjelas-
kan ayat-ayatNya kepada kamu,
supaya kamu berfikir.
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Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya sedekah atau pengurbanan harta-
benda yang diberikan dengan diiringioleh membangkit-bangkit dan menyakiti,
adalah perbuatan yang sangat rendah.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu rusakkan sedekah
kamu dengan membangkifbangkit dan menyakifi." (pangkal ayat 264). Ter-
lebih dahulu Tuhan Allah menyebut tuah dari manusia yang diseru dengan ayat
ini, yaitu orang yang beriman. Dengan menyebut itu terlebih dahulu, dapatlah
orang merasakan, kalau dia mengaku beriman, bahwa membangkit-bangkit
dan menyakiti kepada yang diberi sedekah adalah merusakkan sedekah itu
sendiri. Shadaqah (sedekah), baik kepada orang yang perlu dibantu, atau pada
jalan yang lain, yakni keperluan-keperluan umum untuk pembangunan Masya-
rakat Islam, gunanya ialah untuk membantu dan untuk menunjukkan kesucian
hati. Tidak untuk lain. Maka kalau dimulai membangkit-bangkit atau menyakiti,
niscaya habislah arti sedekah itu. Lebih baik tidak memberi, tetapi dengan budi
yang baik daripada memberi tetapi dihamun dicercakan. Maka kalau telah
ditentukan oleh Tuhan sedekah itu telah rusak, karena dirusakkan sendiri oleh
yang memberikannya dengan membangkit-bangkit dan mennki , apa artinya
lagi? "Sebogaimana orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan
riya' terhadap manusia, dan tidak dia beriman kepada Allah danHariKemu-
dian." Dengan lanjutan ini sudah terang bahwa membangkit dan menyakiti
orang yang diberibukanlah sedekah orang yang beriman, melainkan sedekah
orang yang riya', yaitu orang beramal karena mengha.rapkan pujian dan
sanjungan dari manusia, mencari nama dan sebagainya. Dia memberi bukan
karena Allah, tetapi memasang reklame. Terutama sebagai di zaman kita
sekarang ini; surat-surat khabar dapat menyiarkan berita si anu menderma
sekian juta. orang sepertiini berderma bukanlah karena percaya kepada Allah
dan Hari Kemudian. Sehingga kalau datanglah orang di satu waktu memohon-
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kan bantuannya, tetapi tidak akan tersiar di surat-surat khabar, tidaklah dia
akan memberi, dan kalaupun diberinya, hanyalah pemberian yang menambah
sakit hati saja. Untuk perbuatan foya-foya dia berderma 10 juta dan langsung
masuk ke surat-surat khabar, dan untuk mendirikan sebuah Rumahsakit dah;
Da'wah Islam diberinya saja 500 ribu rupiah, itupun dengan berjanji berulang-
ulang dan dijemput berulang-ulang.

Kalau namanya kurang tersebut, diapun membangkit-bangkit, mengomel
sebab dia memberi hanyalah karena ingin dip-uji. Dan kadang-kadang pula dia
memberikan bantuannya karena hendak memasukkan pengaruh kepida orang
yang diberi. Dia menyangka bahwa pemberiannya itu bisa membelip"ru"uun
dan harga diri orang lain. Apabila uangnya sudah keluar, mulutnyapun nyinyir.
Dan kalau dia tidak diangkat-angkat, dia lekas hiba hati. Inisemuanya adalah
perangai dari orang yang beramal karena riya'. Dan orang-orang yang menjadi
pemimpin ummat, atau ulama-ulama yang tahu akan harga dirinya lebih baik
menjauhi orang yang seperti ini. orang begini menyangka bahwa dengan
kekayaan uangnya, rumah indahnya, kenderaannya yang rnahal, akan dapat dia
menguasai segala sesuatu. Dia tidak faham bahwa di samping hartabenda
adalah lagi suatu kekayaan yang pada dirinya sendiritidak ada; yaitu kekayaan
jiwa.

"Perumpomaan orang ini adalah laksana satu batu tondus yang di
atasnya ada tanah-debu,lalu dia ditimpa oleh hujan lebat, maka jadilah dia
licin."

Suatu perumpamaan yang amat jitu dari ruhan; hati orang yang seperti ini
diumpamakan dengan sebuah batu besar yang tandus, yang waraupun ada
tanah di atas datarannya, hanyalah tanah-debu dibawa angin, sebab itu maka
tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah singgah itu, tidaklah tumbuh-
tumbuhan yang bisa berurat ke bawah, sebab yang menanti di bawahnya hanya
batu belaka. Kemudian datanglah hujan yang sangat lebat. Maka tanah yang
tertumpuk di atas batu tandus itupun disapu habis oleh air, turut mengalir
dengan air hujan itu ke bawah, sehingga batu itu menjadilicin kemball. Kilau
pun ada terkumpul pula tanah di sana kemudiannya, tidaklah diharap dia akan
menumbuhkan apa-apa, sebab hujan akan datang pula membersihkan tanah itu
dari atas batu itu dan diapun akan licin kembali. "Tidaklah mereka berdaya
sesuatupun atas apa yang telah mereka usahakon ifu." Artinya janganlah
mengharapkan hasil baik dari batu licin, tandus dan kersang. Memang dasar
untuk tumbuh urat itu benarlah yang tidak ada padanya.

Yang dimaksud di sini ialah penderma-penderma yang menghamun, men-
cerca sedekah itu, membangkit-bangkitkan dan menyakiti, walaupun berulang-
ulang dia memberi sedekah, samalah saja dengan berulang-ulang tumbuh
rumput di atas tanah yang disinggahkan angin di atas batu kersang tadi,
hartanya keluar tetapi nilainya di sisi Tuhan dan di sisimanusia tidak ada. Di
dunia kian lama nilainya kian jatuh dan diakhirat tidak mendapat pahala dari
Tuhan. Sehingga satu waktu dia akan dijadikan orang catatan, dijadikan
peringatan: "Jangan meminta bantuan kepadanya, dia suka membangkit dan
menyakiti."
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Penutup ayat:"Dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang
yang kafir." (ujung ayat 2641.

Inilah keputusan Tuhan yang amat berbahaya kepada orang yang ber-
sedekah karena riya'. Dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan
hari akhirat, sebab itu bukan pahala rltriAllah yang diharapkannya, melainkan
pujian manusia. Teranglah bahwa kalau dia tidak dipuji, dia akan berhenti
bersedekah. Walaupun dia mengakui beragama Islam, sudah sama saja ke-
adaannya dengan orang yang kafir. Kian lama dia akan kian hanyut, petunjuk
tidak akan datang, sebab itu hartabendanya tidak akan membawa berkat
baginya.

Sebaliknya: "Don perumpomoon orang-orang yang membelanjakan
hartabenda mereka karena mengharapkan ridha Allah dan untuk mene-
guhkan (keyakinan) dalam diri mereka, adalahloksono seb uah kebun di tanah
subur, ditimp dia oleh hujan, maka datanglah hasilnya berlipot duo. " (pangkal

ayat 265).

Orang-orang yang mengeluarkan hartabenda karena mengharapkan ridha
Allah, sebab insaf bahwa harta itu adalah semata-mata pemberian Tuhan
kepadanya. Dia insaf bahwa dia hanya sebagai saluran saja dari Tuhan untuk
menyampaikan bantuan Tuhan kepada hambaNya, dan dia merasa berbahagia
sekali karena dapat berbuat baik. Di kala memberikan bantuan kepada orang
yang susah, dibawanyalah perbandingan kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan-
pun Maha Kuasa membuat nasibnya jelek sebagai nasib orang yang dibantunya
itu. Dahulu seketika dia lahir ke dunia, tidaklah dia'membawa apa-apa. Se-

karang dia telah hidup berusaha; usahanya itu diberi hasiloleh Tuhan. Padahal
banyak orang lain berusaha pula, tetapi belum diberi hasil. Alamat syukurnya
kepada Tuhan, diapun sudi mengeluarkan hartanya, dan lagi, memberikan
bantuan kepada orang lain, atau kepada maslahat umum itu diambilnya untuk
menambah teguh keyakinon dalam dirinya sendiri. Sebab setiap dia memberi,
tiap terasa pula olehnya kepalanya jadi ringan, fikirannya terbuka. Tidak pernah
dia merasa bahwa dengan banyak memberi dia menjadi rugi. Malahan ber-
tambah banyak diperbuat muora, bertambah besarlah timbul hulunya. Orang
yang seperti ini diu.mpamakan kebun juga, tetapi kebun di tanah subur, sebagai
lawan dari tanah yang diterbangkan angin ke atas batu tandus tadi, yang habis
mengalir bersama air hujan,hingga licin kembali batu yang dia tinggalkan. Ini
adalah kebun di tanah subur. Tanah yang subur ialah yang baik bunga tanah-
nya, dan teratur pula hembusan angin dan cahaya matahari menyinari tempat
itu. Tanah yang memang subur ditimpa lagi oleh air hujan, niscaya bertambah
subur dan mendatangkan hasil lipat dua. Kesuburannya sendiri sebelum datang
hujan telah mendatangkan hasil; sekarang turun pqla hujan, maka diapun
memberi hasil lagi lebih banyak, bahkan lipat dua. "Maka walaupun dia tidak
ditimpa hujan, hujan rintikpun jadilah." Namun dia akan subur iuga, sebab
memang dasarnya yang subur; bahkan embun yang turun tengah malam dan
naik lagi ke udara apabila matahari mulai tinggi, sudah cukup iuga buat
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membasahinya. "Dan Allah atas apa yong komu kerjokon adarah merihat."
(ujung ayat 265).

Artinya, senantiasalah Allah melihat bagaimana kita, yang mengakuiber-
iman, memelihara kebun jiwa kita supaya senantiasa subur; karena kalau
tanaman yang ditanam tidak mau tumbuh, ianganlah segera tanaman itu
disalahkan, mungkin tanah tempat menanam tidak dipelihara, sebagai pantun
orang tua-tua:

Bukit Bunian pnjong tujuh,' dilipat lalu ponjong lima,
Bukan tanaman segan tumbuh,
bumi yang segan menerima ....

Kemudian Tuhan Allah mempergunakan lagi suatu perumpamaan yang
lebih menyinggung perasaan halus manusia, iika ia memang sudi memperguna-
kan perasaan, yaitu: "Adakah suko seseorong di antaro kamu bahwa ada
baginy a sebuoh keb un dar i k or ma d a n onggu r, y a ng me ngolir pa dany a su ngoi
sungoi, dan ado pula baginya di kebun itu berbagai macom buah-buqhon."
(pangkal avat266l.

Di pangkal ayat ini digambarkanlah suatu kebun yang sangat disukai oleh
peladang dan petani. Di negeri tempat ayat diturunkan, di tanah Arab dan
seluruh Timur Tengah, kebun korma dan anggur yang di dalamnya ada pula
sungai mengalir, adalah kebun yang sangat dicita-citakan. Kadang-kadang
dapat pula disisipi dengan buah-buahan yang lain. Kitapun dapatlah mengambil
qias bandingan dengan kebun kelapa di Minahasa, atau kebun karet di Kali-
mantan, atau sawah-sawah yang luas di Sulawesi yang cukup pengairannya,
atau kebun cengkeh di solok sumatera Barat yang memberi hasil tiap pekan,
dapat pembeli makanan dan pakaian "Dan diapun telah dijelong tua, dan dia
pun mempunyai anak-cucu yong lemah-lemah. " Dengan mengemukakan lan-
jutan perumpamaan ini, bertambah terasalah kepentingan kebun tadi; kebun
satu-satunya yang telah diusahakan oleh seorang ayah di kala badannya masih
kuat, dan sekarang kebun itu telah memberi hasil; tetapi si ayah yang berusaha
telah pula mulai tua. Hanya inilah satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua
itu, akan menjadi peninggalan kepada anak-cucunya yang melarat, karena
kekayaan lain tidak ada. Kalau misalnya kebun itu tidak ada lagi, atau tidak
memberi hasil yang menyenangkan lagi, maka akan sengsaralah anak-cgcu si
tua itu. Tiba-tiba: "Maka menyeranglah kepadanya angin puting-beliung.,,
Artinya, sedang segala pengharapan, baik oleh si tua maupunanak-cucu sangat
digantungkan kepada kebun satu-satunya yang subur itu, tiba-tiba datanglah
angin puting-beliung, yaitu angin yang berpusar-pusar dengan cepatnya, di
setumpak tanah, lalu membongkari sekalian apa yang dilandanya. Kalau angin
puting beliung itu beredar di laut, diapun menghisap air ke udara, tiang kapal
bisa dipatahkannya, bahkan perahu bisa diangkatnya dua tiga meter ke udara
dan kelak jatuh dan terbalik atau pecah. Kalau di darat, diapun bisa mem-
bongkar, pohon-pohon hingga tumbang, bahkan rumah-rumah bisa hancur,
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diangkat dan diterbangkannya. "Yang padanya ada api." Angin itupun mem-

bawf api, atau ada api di dekat itu yang menjadi bertambah menyala oleh

karena pusaran angin itu. Ketika angin itu saja yang berpusar, buah-buahan jadi

gugur. Kalau ada pula api, segalanya akan terbakar. "Maka terbakarlah(kebun

itu)."
Demikianlah Tuhan mengemukakan suatu perumpamaan yang seram atas

sedekah yang rusak dan hancur, karena dihamun dicercakan, dibangkit-

bangkit din dijadikan sebab buat menyakitiorang yang dibantu atau pekerjaan

yang disokong. Fikirkanlah bagaimana perasaan orang tua tadi, awak sudah tua

ian unuk-.r&pun banyak, tiba-tiba kebun harapan satu-satunya habis ter'

bakar dengan tidak disangka-sangka. Akan dimulailagimembuka kebun baru,

tenagapun tak ada lagi, sebab awak sudah tua; sedang anak-cucu sudah

melarat. Sampai demikianlah bahaya ngeri yang menimpa orang yang me-

ngeluarkan hartabenda karena riya', karena membangkit-bangkit dan menya-

kiti itu. Sangat berbeda dengan orang yang berkebun di tanah subur tadi. Di

penutup ayat bersabdalah Tuhan: "Demikianlah Allah menielaskan ayat'

ayatNya kepada kamu, supaya kamu berfikir." (ujung ayat266)'

Beberapa perumpamaan sudah dikemukakan dan tuntunan telah diberi-

kan. Keluarkanlah hartabenda buat menegakkan jalan Allah, dengan hatiyang

tulus-ikhlas, Allah berjanji akan tetap memberikan kesuburan hidup, akan

hilang rasa takut dan dukacita. Jangan sedekah dibangkit-bangkit, jangan hati

oran! disakiti, bahkan mulut yang manis, budibahasa yang tinggi, dan menutup

rahasia orang yang dibantu, semuanya itu akan membawa faedah bagi diri

sendiri dan semuanya itu lebih baik daripada sedekah dan derma yang dicerca-

kan. Berfikirlah baik-baik dan tempuhlah jalan yang baik dan lurus, jalan yang

ditentukan dan dituntunkan oleh Allah.
Di pangkal ayat datang pertanyaan: "sukakah kamu iika kebun yang kamu

harap-harapkan di hari tuamu, untuk pusaka bagi anak'c.ucumu, tiba-tiba habis

terbakar karena disapu oleh angin bercampur api; dapatkah engkau fikirkan

betapa besar bahayanya jika rimba terbakar? Bisakah kamu fikirkan jika

padimu yang telah masak, dan hampir tiba musimnya menyabit, tiba'tiba habis

di makan api?"
Di dalam surat al-Qalam (surat 58), mulai dari ayat 17 sampai ayat 33,

diperbuat Tuhan lagi perumpamaan tentang kebakhilan atau ketakutan me-

ngeluarkan hartabenda untuk membantu fakir-miskin. Yaitu penduduk sebuah

kimpung, mempunyai beberapa kebun yang luas, dan hampir mengambilhasil.

Lalu meieka bermufakat hendak pergi sama-sama mengetam hasil ladang

mereka sebelum matahari terbit dan secara diam-diam, supaya jangan ke-

tahuan oleh orang-orang miskin yang selalu datang meminta bantu. Dan hasil

itu akan diangkut pulang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi pula.

Tetapi apa lacur? setelah mereka datang ke kebun-kebun itu di waktu pagi-pagi

buta, nyarislah mereka tersesat, ada yang lupa bahwa di sana adalah kebun

mereka. sebab mereka tidak mendapati lagi kebun-kebun yang subur, me-

lainkan kebun-kebun yang telah menjadi abu; sebab tadimalam sedangmereka

enak tidur, kebun-kebun itu telah habis terbakar, terbakar oleh suatu pem'
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bakar yang telah ditentukan Tuhan. Entah malaikat yang turun, entah petir-
tunggal yang memancarkan api di tengah malam, entah orang kebun itusendiri
yang tidak hati-hati meninggalkan api di siang hari, lalu menjalar ke kebun-
kebun yang lain, disebabkan angin tengah malam.

Kita ingat betapa hebatnya bahaya apidirimba-rimba di Eropa dan Ameri-
ka di musim dingin (winter). Betapa hebatnya jikapuntung rokok sajadilempar-
kan, dalam sebantar waktu saja bisa membakar rumput-rumput dan memindah
kepada kayu-kayuan hutan yang besar-besar, karena hawa yang dingin itu
adalah kering. Maka bahaya api pada kebakaran yang demikian adalah an-
caman yang sangat ngeri. Tidak ada yang dapat menghentikan kebakaran
kebun-kebun itu kalau tidak ada hujan lebat datang. Kalau kebun terbakar,
musnahlah segala pengharapan; baik pengharapan si tua bangka untuk sisa
hidupnya, atau pengharapan yang akan ditinggalkannya buat anak-cucunya.
Maka sedekah yang dihamun-cercakan, yang dibangkit-bangkit, akan mem-
bakar segala amalan yang telah ada, tidak ada harapan lagi.

(267) Wahai orang-orang yang ber-
iman! Belanjakanlah sebahagian
daripada hasil-hasil usaha kamu
yang baik-baik, dan daripada apa
yang telah Kami keluarkan untuk
kamu dari bumi, dan janganlah
kamu pilih-pilih yang buruk dari-
padanya, lalu kamu belanjakan,
dan kamupun tidaklah akan me-
nerimanya melainkan dengan
memejamkan mata kamu. Dan
ketahuilah, sesungguhnya Allah
Maha Kaya lagiTerpuji.

(268) Syaitan mempertakuti kamu de-
ngan kemiskinan dan menyuruh
kamu berbuat keji. Sedang Allah
adalah menyediakan ampunan
daripadaNya dan kurnia. Dan
Allah adalah Maha Luas (pintu
rezeki terbuka) lagi Maha Me-
ngetahui.

Dia menganugerahkan hikmat
kepada barangsiapa yang Dia ke-
hendaki, dan barangsiapa yang
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diberi hikmat, maka sesungguh- \tz.zz 2 .r,r.. .. l, ...7 a.?i I
nya dia telah diberi kekavaan ) + t f li-5 l-,1- c.Jfllcr l-Nll
yang banyak. Tetapi tidaklah ' '..t--.t.I |t
akan ingat, melainkan orang- db.+J)lUft )!
orang yang berfikiran dalam '+o" > '
(yang memPunYai inti fikiran).

(270) Dan apapun perbelanjaan yang i.,i- ,' ' 2'<1 'f ili ' 2tz 1-zz

kamu beranj"# ";;;';# oP f qitx )t y lPtvt
yang kamu na2arkan, maka se- L- -

*::';*r:,lil}#:::!H @,;Ji i"#.(; 
"if;'^l

aniaya tidaklah ada orang-orang
yang akan menolong.

Setelah Tuhan memberikan tuntunan dasar kesucian hati seketika mem-

beri, maka Tuhanpun memberi tuntunan selanjutnya pula tentang nilai barang

yang akan diberikan. Sebab orang yang beriman itu hendaklah halus perasaan-

11yu-aur"t dapat pula mengerti perasaan orang lain. BersabdaTuhan selanjutnya:

,,wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah sebahagian daripda
hosil-hosil usaha kamu yang baik-baik, dan daripada apa yang telah Kami

keluarkan untuk kamu dari bumi." (pangkal ayat 267)'

Pengetahuan pertama yang kita dapat dari ayat ini ialah bahwa orang yang

beriman-itu tentu suka berusaha. Orang yang beriman tidak mau menganggur'

membuang-buang waktu. Segala macam usaha yang halal termasuklah ke

dalamnya, termasuk juga bercucuk-tanam dan bertani, bersawah dan ber-

ladang. Maka hasil yang baik-baik daripada usaha-usaha dan pertanian itu

hendaklah belanjakan atau nafkahkan. Kemudian dijelaskan lagi apa yang

dimaksud dengan baik-baik itu: 'Don ianganlah kamu pilih-pilih yang buruk

daripadanya,lalu kamu belaniakan." Untuk menimbang apa yang baik-baik itu

dan apa pemberian yang buruk yang tercela itu disuruh mengukur dengan diri

sendiil kalau awak diberi orang, artinya kalau misalnya kamu sendiri yang

menerima pemberian dari orang lain: "Don kamupun tidaklah akan menerima-

nya melainkan dengan memeiamkan mata komu. " Artinya seketika memberi-

k-an barang itu kepada orang lain, taksirlah dan ukurkanlah kepada diri sendiri,

bagaimana perasaan kita jika engkau misalnya diberi orang barang seperti itu?

Raafan kamu senang menerima, atau kamu terima hanya lantaran terpaksa

saja, menerima dengin memicingkan mata karena kurang senang kepada

barang itu?
Menurut riwayat Ibnu Jarir yang diterimanya daripada al-Bara',bin Azib,

dan suatu riwayat pula daripada al-Hasan, pada waktu itu ada beberapa mereka

yang seketika 
-nusit 

ladang mereka telah keluar, mereka pisah-pisahkan hasil-
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hasil yang bagus-bagus dengan yang buruk-buruk. Nanti setelah Amil penagih
zakat datang, mereka serahkan hasil yang buruk-buruk itu. Inilah asal mula
turun ayat; perbuatan yang demikian amat dicela, tidak cocok dan tidak
seirama dengan jiwa orang yang beriman.

Yang dimaksud dengan ayat ini bukan saja terhadap zakat, melainkan juga
segala macam sedekah tathawwu' yang lain-lain, hibah (pemberian), hadiah
(tanda mata), derma, sokongan, bantuan dan seumpamanya. Kalau hendak
memberi, berikanlah yang baik, yang senang memakainya dan senang mem-
berikannya, jangan dipilih-pilih mana rasanya yang tidak disukai lagi, itu yang
diberikan. Mempunyai kebun jeruk, kebun mangga dan sebagainyapun demi-
kian. Kalau hendak memberi, berikanlah yang hatisendirisenang melihat dan
memakannya, supaya yang menerima senang pula dan menghargai keluhuran
budi yang memberi. Menurut ayat ini tidaklah layak orang menzakatkan
padinya setelah habis mengetam, sedang yang dizakatkannya bukan padiyang
baru dipanen, melainkan sisa alas lumbung kelebihan tahun yang lalu. Sebab itu
adalah padi usang, tidak seenak padiyang baru saja pulang darisawah. Cobalah
tanyai jiwamu sendiri, sebab kamu orang beriman: "Mengapa padi usang itu
yang kamu zakatkan atau sedekahkan? Mengapa tidak padiyangbaru?"Tentu
hatimu akan menjawab: "Padi usang itu tidak enak lagi rasanya,lebih enak padi
yang baru dipanen!" Tentulah orang yang kamu beri itu sama juga seleranya
dengan selera kamu, yaitu sama-sama enak memakan padi baru danmemakan
padi (beras) usang hanya karena terpaksa. Terpaksa diterimanya juga, karena
dia lapar! Padahal matanya dipicingkannya.

Di penutup ayat, bersabdalah Tuhani "Dan ketahuilah, sesungguhnyo
Allah adalah Maha Kaya, lagi Terpuji." (ujung ayat 267).

Allah Maha Kaya! Ingatlah iniseketika kamu memberikan apa-apa kepada
orang lain, sehingga hatinya terbuka memilih yang baik-baik untuk diberikan
kepada yang patut diberi. Allah Maha Terpuji! Sebab Dia selalu membantumu
dengan memberikan rezeki yang baik-baik. Untuk menyempurnakan puji
kepada Allah itu, pilihlah yang baik-baik pula dan berikanlah itu kepada yang
berhak menerimanya. Dengan demikianpun dia akan memujiAllah dan men-
doakanmu, moga-moga kamu diberi rezeki lagi berlipatganda dari Tuhan.
Tetapi kalau yang kamu berikan itu yang buruk-buruk, yang kamu sendiripun
enggan menerimanya jika diberi orang, maka seketika dia menerimanya atau
setelah dibawanya ke rumahnya, hatinya akan berkata tentang engkau dengan
kata-kata yang iba hati; "Beginilah dia kepada kita. Tahu benar dia bahwa awak
miskin asal perut bersisi; barang yang tidak berguna lagikepadanya, itulah yang
diberikannya."

Di ujung ayat Tuhan Allah menyebut dua sifatNya; pertama Kaya, kedua
Terpuji. Dengan mengingat kekayaanNya, kamu disuruh ingat bahwa belum
berarti apa-apa. Dengan menyebut sifatNya Terpuji, Tuhan seakan-akan me-
nganjurkan supaya si makhluk mengambil sifat-sifat Allah mana yang dapat
diambilnya, sebagai kata ahli-ahli Shufi:
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itcjt$,W
" Berakhlaklah dengan akhlak Allah.'

Selanjutnya Tuhan bersabda:
"Syaitan mempertakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu

berbuat keji, sedang Allah adalah menyediakan ampunan daripadaNya dan
kurnia." (pangkal ayat 268).

Pangkal ayat ini mempertunjukkan perjuangan batin orang yang dianjur-
kan membelanjakan hartabenda pada jalan Allah. Setiap harta akan dibelanja-
kan, syaitan selalu hendak campurtangan; "Jangan banyak-banyak nanti habis,
apa lagiyang akan tinggalditanganmu! Berikan saja yang buruk-buruk, tentu
akan diterimanya juga, dan yang baik-baik simpan untuk dirimu sendiri. Jangan
terlalu banyak memberi kalau tidak akan disebut-sebut orang," dan sebagainya.
Bahkan mulai saja kelihatan orang membawa lis derma masuk ke dalam peka-
rangan rumah awak, syaitan sudah mulai berbisik: "Tuh datang lagi dia, minta
sokongan lagi, minta derma lagi. Lari saja ke dalam, masuk saja ke kamar, dan
suruh pelayan mengatakan kepada orang itu bahwa tuan rumah sedang sakit,
atau sedang keluar kota!" Orang yang beriman tentu lekas sadar ketika
mendapat rayuan dari syaitan itu: "Aku tidak mau memperturutkan tipudaya-
mu hai syaitan! Aku orang beriman, Tuhanku telah menjanjikan bahwa jika aku
seorang pemurah, Tuhanpun pemurah pula untuk mengampuni dosa-dosaku,
dan Tuhan akan memberiku kurnia berlipatganda." Mula-mula halinisebagai
latihan, akhirnya iman yang menang, sehingga pemurah, dermawan, suka
memberi, telah menjadi perangai dan adat, maka naiklah derajat iman: 'Don
Allah adalah Maha Luas, (pintu rezeki terbuka) lagi Maha Mengefohui. " (ujung
ayat 268).

Tentu janji Allahlah yang benar, sebab Allah Maha Luas, pintu rezeki
terbuka, dan Allah Maha Mengetahui apa kurnia yang akan ditimpakanNya
kepada hambaNya yang dermawan itu selanjutnya. Sedang syaitan tidak
membawa kepada keluasan dan tidak membawa kepada ilmu.

Hikmat
"Dia menganugerahkan Hikmat kepada barangsiapa yang Dia kehen-

daki.' (pangkal ayat 269).
Hikmat lebih luas daripada ilmu, bahkan ujung daripada ilmu adalah

permulaan daripada Hikmat. Hikmat boleh juga diartikan mengetahui yang
tersirat di belakang yang tersurat, menilik yang ghaib dari melihat yang nyata,
mengetahui akan kepastian ujung karena telah melihat pangkal. AhliHikmat
melihat "cewang di langit tanda panas, gabak di hulu tanda hujan". Perasaan ahli
hikmat adalah halus. Karena melihat alam maka ahli hikmat mengenalTuhan.
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Sebab itu dalam bahasa kita, hikmat disebut bijaksana, dan ahlihikmat disebut
bahasa Arab, AL-HAKIM adalah satu di antara Asrna' Allah! Maka
kekayaan yang paling tinggi vang diberikan Allah kepada hambaNya ialah
kekaYaan hikmat itu.

Syaikh Muhammad Abduh sebagai salah seorang Ulama yang hidup di
permulaan zaman moden, yang telah banyak membaca buku-buku dariahli-ahli
fikir, secara luas menafsirkan tentang hikmat. Bahwasanya hikmat itu adalah
ilmu yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang telah sangat men-
dalam pengaruhnya didalam diri sendiri, sehingga dia yang menentukan iradah
dan kemauan, untuk memilih apa yang dikerjakan. Kalau suatu amal perbuatan
benar-benar timbul daripada ilmu yang shahih, maka amal itu akan menjadi
amal yang shalih, yang memberi faedah dan membawa orang kepada bahagia.
Sebab banyak juga orang yang otaknya dipenuhi oleh berbagai khayal dari
berbagai pengetahuan, yang dia ingin supaya dilaksanakan pada waktunya,
namun segala khayal itu tidak ada faedahnya, tidak jadi terlaksana, sebab dia
bukan ilmu yang dapat membeda-bedakan di antara yang sebenarnya benar
dengan yang kebenarannya hanya khayal. Sehingga yang bersangkutan sendiri
tidak dapat membedakan mana yang ilham dan mana pulayanghanyawaswas.
Sebab ilmunya itu tidak kokoh dalam jiwanya dan tidak ada pengaruh atas
iradatnya; hanya semata-mata khayal dan waswas yang dicoba hendak mem-
praktekkan,'-dan hanya timbul bila dipertengkarkan dan diperdebatkan.

Allah memberikan hikmat kepada barangsiapa yang dikehendakiNya;
artinya ialah diberi alat yang sempurna sebagai manusia. Alat itu ialah akal, dan
diberi anugerah akal btidi itu, di antara makhluk ini, hanyalah manusia saja.
Maka akal yang cerdas itu adalah alat yang seampuh-ampuhnya untuk mem-
perdalam ilmu yang sejati dengan keragu-raguan dan sangka. Akal adalah alat
penimbang, penyisihkan di antara agak-agak dengan kesimpulan yang benar.
Penyisihkan di antara mana yang dapat diketahuidan difahamidan mana yang
meminta renungan panjang. Kalau akal sudah bekerja dan memberi hasil yang
baik, maka segala keragu-raguan, faham dan agak-agak menjadi hilang, dan
mudahlah membedakan mana yang waswas dan mana yang ilmu yang dapat
dipertanggunglawabkan. Demikian Syaikh Muhammad Abduh, menafsirkan
tentang Hikmat.

Ibnu Abbas mengatakan:

43i7L46,^KA
"Hikmat itu ialah kesonggupon memahamkan al-Quran."

Artinya bila seseorang sudah dapat memahamkan (mem/iqhikan) dari
dalam al-Quran mana yang hudon (petunjuk) dan mana yang hukum, mana
yang disuruh (wajib) dan apa sebab wajibnya dan mana yang ditegah (haram)
dan apa sebab ditegah, lalu dapat membandingkan atau mengqiyaskan yang
/uru'(cabang) kepada yang oshol (pokok), itulah dia orang yang diberi hikmat.
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Sebab itu maka orang yang oleh ahli Fiqhi disebut Muitahid, menurut tafsiran

Ibnu Abbas itu patutlah disebut al'Hakimiuga.
Untuk rnendekatkan perumpamaannya ialah laksana seorang sarjana yang

baru lepas dari sebuah Universitas. Dia telah lulus ujian dariberbagaimacam

mata pelajaran. Pada waktu itu sudah bolehlah dia disebut orang alim, seorang

yung t"rp"ngetahuan. Tetapi belum berhak dia disebut al-Hakim, atau Ahli

lfifmat. biu-butu akan berhak mendapat sebutan'ahli hikmat setelah dia

melakukan praktek kelak didalam bidang ilmu yang diketahuinya.itu' Setelah

dia bekerja dan beramal, akan didapatnyalah selama dalam perjalanan bebe-

rapa hikmat daripengalaman, yang tadinya tidak ada tertulis dalam buku dan

tidak didengar dari kuliah-kuliah yang diberikan oleh guru besar.

Sekarang bertemulah beberapa ayat yang menganjurkan memberikan

nafkah, meni'eluarkan hartabenda, membantu fakir-miskin. sampai dikatakan

bahwasanya orang yang menanamkan satu bili daripada sifat dermawan, kelak

akan tumbuhlah biji itu, dan dia akan berarai tujuh arai, dan satu arai akan

memberikan hasil 100 butir buah; yaitu menjadiT00 butir buah. satu menjadi

700.
Orang yang tidak diberi Allah hikmat, tidaklah lekas memahamkan itu.

sebab dia hanya mengingat kekurangan sekarang, bukan laba di hari depan.
perhatiannya tertumpih iepada benda yang akan hilang, bukan laba yang akan

datang.
tunan bersabda selanjutnya: "Dan barangsiapa yang diberihikmat, maka

sesungguhnya dia telah diberi kekayaan yang banyak'"

Ayat inimenuniukkan bahwasanya kekayaan yang sejati ialah hikmatyang

diberikan Allah. Kecerdasan akal, keluasan ilmu, ketinggianbudi, kesanggupan

menyesuaikan diri dengan masyarakat; itulah kekayaan yang sangat banyak.

Betapapun oru,.,g n-l"r,judi kaya raya,iutawan yanghartabendanya berlimpah'

timpitr, t<atau dia tidak dianugerahi oleh Allah dengan hikmat, samalah artinya

dengan orang miskin. Sebab dia tidak sanggup dan tidak mempunyaipertim'

banlan yurrglihut, buat apa hartabendanya itu akan dikeluarkannya.

Di dalam segala zaman ada saja orang kaya yang tidak diberiAllah hikmat.

Dan di dalam segala zaman terdapat pula ahli hikmat, tetapi dia tidak kaya

tentang harta. Nama orang kaya raya yang tidak diberihikmat itu hilang setelah

dia mati, tetapi ahli-ahli hikmat kekal namanya jauh dan lama setelah dia mati,

karena bekai himkatnya masih dirasai orang. Tetapiada pula orang kaya raya

dengan hartabenda, diapun dianugerahi Allah hikmat. Lalu dikeluarkannyalah

hartla benda yang dipiniamkon Allah kepadanya itu semasa hidupnya untuk
jalan yang Uait<. h mana-mana bertemulah harta waqaf yang dia tinggalkan.

Anaknyalang shalih mendoakannya, shadaqah jariyah yang dia tinggalkan,

mengei.alkan nu-unyu dan ilmu pengetahuan yang dia ajarkan menjadikeka-

yuu,iyung tidak putus-putus dia mengambil hasilnya, walaupun tulangnya telah

berserak di dalam kubur.
,,Tetapi tidaklah akan ingat, melainkan orang-orang yans berfikiran da'

lam (yang mempunyai inti-fikiran)." (ujung ayat269)'
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Orang yang mempunyai inti-fikiranlah cuma yang akan mengerti soal yang
penting ini. Orang yang fikirannya hanya terhadap mengumpulkan benda, yang
memandang bahwa kekayaan ialah kesanggupan mengumpul.harta belaka,
tidaklah akan mengingat ini. Tujuan hidupnya telah berkisar daripada Tuhan
kepada harta. Sebab itu maka hidupnya tidaklah akan memberi fadah dan
manfaat kepada sesamanya manusia dan hari depannyapun akan gelap-gulita.
Baik hari depan dunianya, apatah lagi hari depan akhiratnya.

Orang dapatlah selalu melihat orang-ora4g kaya raya mendirikan gedung-
gedung besar dan mewah, terdiri dari beberapa buah bilik dan kamar, tempat
dia bermewah dengan anak-cucu di kala hidup. Dia tidak pemah memperduli-
kan kesusahan orang lain, asal dia tetap senang. Tiba-tiba diapun mati. Tidak
berapa tahun kemudian, gedung mewah tqdi menjadi sepi, kehilangan se-
mangat. Anak-anak dan cucu-cucu tadi tela\ berserak-serak, terpisah jauh
dibawa untung masing-masing. Rumah gedung itu tidak terurus lagi. Untung
baik kalau dibeli orang lain, dan harga penjualannya dibagi-bagi oleh anakcucu,
atau dijadikan hotel tempat orahg bermalam, ataupun laksana pendopo atau
"siti hinggil" dari istana keraton Susuhunan diSolo ketika tafsir ini dibuat, yaitu
tempat menerima tetamu orang besar-besar di zaman dahulu,40 tahun yang
lampau, sekarang menjadi tempat tidur orang-orang "gembel" yang kehilangan
segala-galanya, tinggal hanya nyawa dan badan.

Fikirkanlah dengan dalam Hikmat ini!

"Dan apapun perbelanjaan yang kamu belaniakan, ataupun nazar yang
kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinyo." (pangkal ayat
270).

Tegasnya apapun macamnya belanja yang kamu belanjakan, dermakah
atau zakat, bantuan untuk suatu pekerjaan bagi maslahat umum atau perto-
longan kepada fakir-miskin, memberibelanja kepada kaum keluarga dan lain-
lain. Baik kamu keluarkan dengan tulus-ikhlas hatimu, ataupun guna kamu
bangkit-bangkit dan menyakiti hati mereka, baik karena Allah atau karena
mengharapkan puji sanjungan manusia; semuanya itu diketahui oleh Allah.
Sebab itu janganlah kamu lupa bahwa Allah selalu memperhatikan kamu dalam
gerak-gerikmu. Demikian juga jika kamu.bernazar yaitu membuat suatu janji

dengan Tuhan, misalnya: "Jika aku sembuh dari sakit ini, maka berjanjilah aku
di hadapan Allah, atau menjadihutanglah bagiku dan menjadimilik bagi Allah
memberi makan fakir-miskin tigapuluh orang banyaknya." Atau: "Jika aku
terlepas daripada ujian iman yang berat ini, aku berjanji di hadaipan Allah akan
puasa tiga hari berturut-turut", dan sebagainya. Maka nazar-nazar inipun
jangan dipermainkan, sebab Tuhan Allah tahu. Malahan dengan adanya nazar,
barang yang tadinya hanya sunnat telah menjadi wajib, sebab telah menjadi
hutang kamu kepada Allah, yang wajib kamu bayar. "Dan bagi orang-orang
yang aniaya tidaklah ada orang-orang yang akan menolong. " (ujung ayatz70l.

Maka Allahlah yang Maha Mengetahuibagaimana sebenarnya niat hatimu
seketika engkau memberikan bantuan kepada fakir-miskin atau membelanja-
kan hartamu untuk maslahat umum. Kalau niatmu waktu itu tidak baik,
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misalnya kalau kamu riya', maka kamu telah aniaya kepada dirimu sendiri.
Bantuanmu tidak diberi pahala disisi Allah dan perbuatanmu tercela; dan orang
lain tidak ada yang dapat menolong buat mengelakkan siksa Tuhan. Demikian
juga nazar yang telah kamu ucapkan, walaupun yang mendengar itu hanya
telingamu dan hatimu sendiri saja, tetapi karena telah engkau persaksikan

dengan Allah, maka Allah pun Maha Tahu. Kalau nazar itu tidak engkau penuhi,

berdosalah engkau, dan tidak pula ada orang lain yang dapat menolongmu jika

tempelak Tuhan datang kepadamu.

(271) Jlka kamu nampakkan sedekah-
sedekah itu, baguslah itu, dan
jika kamu sembunyikan dia dan
kamu berikan dia kepada orang-
orang fakir, maka itupun terlebih
baik lagi buat kamu. Dia akan
menghapuskan sebahagian dari
dosa-dosa kamu, dan Allah atas
apa-apa yang kamu kerjakan
adalah amat teliti.

(272) Bukanlah kewajiban engkau
memberi mereka petunjuk, akan
tetapi Allahlah yang akan mem-
beri petunjuk kepada barang-
siapa yang Dia kehendaki. Dan
apa yang kamu belanjakan dari
kekayaan kamu, maka itu adalah
untuk dirimu sendiri; dan apa
sajapun yang kamu belanjakan,
janganlah selain mengharapkan
wajah Allah. Dan apapun yang
kamu belanjakan daripada keka-
yaan, niscaya akan disempurna-
kan untuk kamu, dan tidaklah
kamu akan dianiaya.

(273) Untuk orang-orang fakir yang
telah terikat pada jalan Allah,
yang tidak sansxpp lagiberusaha
di bumi, disangka oleh orang-
orang yang tidak tahu, bahwa
mereka adalah orang-orang yang
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kaya, dari sangat menahan diri;
engkau akan dapat mengenal
mereka dengan tanda mereka.
Mereka tidak meminta-minta ke-
pada manusia memaksa-maksa.
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(2741 Orang-orang yang membelanja-
kan hartabenda mereka malam
dan siang, secara rahasia dan
terang-terangan, maka untuk
mereka itu adalah pahala di sisi
Tuhan, dan tidaklah ada ketaku-
tan atas mereka dan tidaklah
mereka akan berdukacita.

Kemudian itu ditunjukkan cara memberikan sedekah. Yaitu melalui dua
macam cara. Terang-terangan dan secara rahasia. Keduanya baik asal terletak
di tempatnya:

"Jiko kamu nampakkan sedekah-sedekah itu, bogusloh itu, dan jika kamu
sembunyikan dia, dan kamu berikan dia kepada orang-orong fakir, maka
itupun terlebih baik lagi buat kamu." (pangkal ayat 271). Dengan ini teranglah
bahwa memberikan sedekah, bantuan, sokongan hartabenda dengan secara
terang-terangan adalah pekerjaan yang bagus. Tetapi pada taraf yang kedua,
kalau hendpk memberikan bantuan, zakat, sedekah kepada orang-orang yang
miskin, fakir, melarat, terlebih baik diberikan dengan secara rahasia. Memberi-
kan sedekah untuk pembangunan agama yang lebih umum, lebih baik dengan
terang-terang. Misalnya mendirikan rumah sekolah agama, membangun ru-
mahsakit, rumah pemeliharaan orang-orang miskin, menyelesaikan bangunan
mesjid, pendeknya segala perbantuan amal akhirat, seumpama memberikan
perbelanjaan bagi perkumpulan-perkumpulan agama, baguslah kalau diberikan
dengan terang dan nampak. Meskipun kita menjaga supaya jangan sampai
terjadi beramal karena riya', yang pada ayat di atas telah diancam disedekahkan
pada orang yang fakir, tetapi ada lagi maksud yang lain, yaitu buat menarik bagi
orang-orang dermawan yang lain supaya sudi pula memberikan perbantuan-
nya. Semuanya berlomba atas mengerjakan kebajikan. Di waktu Rasulullah
s.a.w. akan melakukan peperangan Mu'tah, yang disebut juga Hori 'I)srah,
yaitu di kala keadaan sangat susah karena musim panas dan kemarau, sehingga
hasil-hasil bumi berkurang dariyang biasa, beliau telah mengumpulkan sahabat-
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sahabat beliau dan meminta pengurbanan mereka masing-masing di dalam satu
pertemuan besar. Abu Bakar memberikan seluruh kekayaannya, Umar bin
Khathab separoh kekayaan, dan Usman seperempat kekayaan. Yang lain-lain
menyusul menurut kesanggupan masing-masing pula. Kaum perempuan me-

nanggalkan perhiasan mereka; semuanya untuk perongkosan perang. Ketika
Abu Bakar ditanyai mengapa beliau memberikan semua, dengan tegas beliau
menjawab, bahwa kekayaannya yang tinggal masih sangat besar, yaitu Allah
dan RasulNya!

Maka di saat yang demikian, lebih baik sedekah dinampakkan. Rasa riya'
tidak akan besar pengaruhnya pada masa itu, tetapi rasa persaudaraan,

kegembiraan dan timbulnya semangat berjihad bersama-sama, itulah yang

mempengaruhi suasana. Di sinilah berlakunya pepatah kita: "Yang berat sama

dipikul, yang ringan sama dijinjing."
Tetapi apabila memberikan perbantuan kepada peribadi yang patut di-

bantu, sangat lebih baik hal itu dirahasiakan, dan sangat kurang baik kalau
diberikan dengan dinampakkan. Sebab yang demikian itu menyinggung pera-
saan orang yang dibantu. Orang miskin yang teguh imannya tahulah dia
menjaga kehormatan dirinya. Bagaimanapun kesulitan yang menimpa dirinya,
kalau tidak sudah sangat payah, jaranglah mereka mau mengadukan hal

mereka kepada orang lain, kalau bukan kepada orang yang sangat dipercayai-
nya akan dapat menyimpan rahasianya. Di dalam ayat dinyatakan terang-
terang oleh Tuhan bahwa memberikan dengan rahasia itu terlebih baik bagi
kamu. Artinya bukan terlebih baik bagi orang yang dibantu itu saja, bahkan
terlebih baik basi yang membantu. Pertama supaya jangan timbul riya' yang

amat dibenci itu, kedua rasa hormat dari orang yang dibantu terhadap dirinya
bertambah tinggi, karena telah turut memelihara air-mukanya; "Dia akan
menghapuskan sebahogian dari doso-doso kamu." Sebab mungkin ada juga

terperbuat kesalahan-kesalahan yang lain, maklumlah manusia tidak terlepas
dari alpa dan lalai. Maka dengan sebab membantu fakir-miskin dengan diam-
diam, melepaskan kesulitan orang yang kesusahan dengan diam-diam, dengan
sembunyi, moga-moga dapatlah mengimbangi kelalaian dan kekurangan itu,
bahkan menghapuskannya. Demikianpun bersedekah yang terang-terang un-

tuk maslahat umum tadi. Sesuaidengan Sabda Nabi s.a.w. dalam Hadis yang

shahih:

# *,Jg\ dyJ W ig\ ri-1t 6t;
"Iringilah perbuatan yang salah dengan berbuat kebaikan, agar dihapus'

kannya, dan berbudilah kepada manusia dengan budi yang baik pula."

"Dan Allah atas apa-apa yang kamu keriakan adalahomof telifi."(ujung
ayat 277).

Artinya di dalam melakukan sedekah itu, baik yang dinampakkan untuk
menarik teman-teman yang lain bergotong-royong, atau memberikan dengan

61



62 Tafsir Al-Azhar (Juzu' 3)

secara rahasia agar terpelihara air-muka orang yang dibantu, semuanya itu
ditilik Tuhan dengn teliti. Sebab dalam hal yang demikian syaitan bisa juga
masuk. Bersedekah yang dinampakkan dengan maksud menarik teman-teman
yang lain, bisa juga dibelokkan syaitan kepada riya'mencari nama.

Memberi bantuan fakir-miskin atau orang yang kesusahan dengan rahasia,
oleh syaitan bisa juga dibelokkan kepada yang lain, misalnya dibukakan kepada
orang lain, lalu dikatakan ini rahasia. "Si anu sudah aku bantu, tetapi untuk
menjaga air-mukanya aku berikan dengan diam-diam, harap saudara simpan
rahasia ini!" Padahal rahasia kalau sudah diketahuioleh orang ketiga, sudah
hilang sifatnya sebagai rahasia. Dan mulailah tumbuh riya' si pembantu, dan
kalau ketahuan oleh yang dibantu, akan menyebabkan hiba hatinya.

Selanjutnya Tuhan bertabda terhadap RasulNya:

"Bukanlah kewajiban engkau memberi mereka petunjuk, akan tetapi
Allahlah yang akan memberi petunjuk kepada barangsiapa yong Dia kehen-
daki." (pangkal ayat 272). Janganlah disangka bahwa ayat ini sudah putus
hubungannya dengan ayat yang sebelumnya.

Menurut riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah, yang diterimanya daripada
Said bin Jubair (Tabi'in, murid Ibnu Abbas), Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

"Tak usah kamu bersedekah, kecuali kepada ahli seagama kamu."

Maka turunlah ayat ini memberi tahu bahwa urusan memberi orang yang
masih musyrik itu dengan petunjuk, bukanlah kewajiban kamu. Itu adalah hak
Allah semata-mata. Adapun hak kamu ialah memberi bantuan kepada fakir-
miskin, walaupun dia belum masuk Islam.

Ibnu Abi Hatim dan beberapa ahli riwayat yang lain menyatakan pula satu
riwayat dari lbnu Abbas, dia mengatakan bahwa pernah Nabi memberi ingat
kepada kami kalau-kalau hendak mengeluarkan sedekah, hendaklah kepada
yang sesama Islam saja. Kemudian turunlah ayat ini memberi ingat kami.

Dan satu riwayat lagi dari Ibnu Jarir, dari lbnu Abbas juga bahwasanya
beberapa banyak dari sahabat Anshar, mempunyai kaum keturunan dan
sekeluarga; mereka itu belum Islam, sedang sahabat-sahabat Anshar itu takut-
takut akan memberi sedekah kepada mereka. Padahal mereka itu mau masuk
Islam.

Dengan keterangan-keterangan sebab-sebab turun ayat ini menjadi jelas
bahwa bukanlah semata-mata sesama Islam saja yang mesti diberi sedekah
ataupun zakat, ataupun fithrah. Orang yairg belum Islam, sebagai musyrik di
zaman Rasul s.a.w. itu, yang diharap akan Islamnya. Atau orang-orang Ahlul-
Kitab yang menjadi tetangga baik, sedang dia miskin. Merekapun patut men-
dapat. Inilah yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

,8:,Fly!1,$-i1,i:1



Surat Al-fuqarah (Ayat 272)

Demikianpun di zaman kita ini; banyak orang disebut Islam, padahaldia
tidak pernah mengerjakan sembahyang. Kalau dikaji secara mendalam, ter-
utama di zaman kita, orang tidak mengerjakan sembahyang itu bukan saja
karena engkar, tetapi juga karena belum merasai faedah dan nikmat beragama.
Kadang-kadang satu tetangga yang lalai atau tidak sembahyang, karena berte-
tangga dengan orang yang taat lagi dermawan, benar-benar menjalankan
aturan Islam tentang bertetangga; datang waktu berfithrah, merekapun diberi
fithrah. Datang waktu membagi-bagidaging kurban diHariRaya Haji, mereka-
pun diantari daging kurban, tidak berapa lama kemudian timbullah rasa ke-
agamaannya, dan diapun menjadi Muslim yang taat.

Sebagai Imam dari Mesjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Sela-
tan, penulis pernah mengalami seorang centeng penjaga mesjid tidak mengenal
sembahyang, walaupun tinggal di pekarangan mesjid. Di waktu membagi-
bagikan fithrah, diapun kami masukkan ke dalam daftar orang-orang yang
berhak menerima. Setelah fithrah diserahkan kepadanya, bukan main heran-
nya dia. Selama hidupnya dia belum'pernah menerima fithrah. Dan kebiasaan di
kampungnya yang diberi fithrah itu hanya kiyai-kiyaidan haji-haji, bahkan dia
sendiripun kalau hendak memfithrah, hendaklah seiahkan kepada mu'alim di
kampungnya itu. Pemberian fithrah di Idul-Fithri dan daging kurban di ldul-
Adhha itu sangat meninggalkan kesan dalam jiwanya. Dia berubah menjadi
seorang Muslim yang patuh beragama; dia merasai nikmat beragam4!

Selanjutnya Tuhan bersabda: "Dan apo. yang kamu belanjakan dari
kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri."

Ini adalah peringatan keras dari Tuhan kepada orang yang mampu. Kalau
kamu ingin selamat, dermawanlah, murah-tanganlah. Hartabenda yang kamu
berikan itu akan merapatkan silatur-rahmimu dengan orang-orang yang seng-
sara. Dalam Hadis yang shahih pula Rasulullah s.a.w. bersabda:

!rtylL.$i$*,i;,;iJ;
"Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah, toin tidak ialah

dengan orang-orang yang lemah itu?"

Apabila seorang yang kaya raya mempunyai sifat dermawan, suka mem-
bantu orang yang ketiadaan, yang berada di sekelilingnya, maka orang-orang
yang dibantu itu akan turut memelihara keamanan hartabendanya. Sebaliknya
kalau si kaya raya itu bakhil, sedang orang yang hidup menjaditetangganya itu
lapar, tak dapat tidak rasa benci dan dendamlah yang akan timbul. Akhirnya
keamanan hartanyapun akan hilang. Orang yang lapar itu akan mencuri atau
merampok hartanya.

Sabda Tuhan yang seperti initerasa benar oleh kita betapa tinggitujuannya
jika kita ingat pertentangan yang begitu hebat, permusuhan dan kebencian,
akhirnya berbagai. revolusi dan penunggang-balikkan pemerintahan, sejak du-
nia barat pindah ke zaman industri. Pertentangan hebat diantara buruh dengan
majikan, di antara kaum kapitalis dengan proletar. Darah dan keringat 5i
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melarat diperas oleh si kaya, tetapi hidupnya dibiarkan melarat. Masalah ini
telah menimbulkan ajaran-ajaran Karl Marx dan lain-lain. Rupanya setengah
negara kapitalis faham kepada bahaya pertentangan kelas ini, maka dalam
kapitalisme moden, di negeri-negeriyang telah maju, timbullah usaha memberi
juga kesempatan berandil (saham) si buruh dalam perusahaan majikan dan
merekapun turut diberi keuntungan tiap-tiap tahun dan disediakan rumah-
rumah buruh yang pantas dan jaminan hidup yang patut. Dan dinegeri-negeri
yang demikian pulalah berdiri berbagai loundgtion atau yayasan (waqaf) pe-
ninggalan orang-orang kaya untuk diambil faedahnya bagi kemajuan peri-
kemanusiaan dari berbagai segi.

Meskipun masyarakat yang didatangi Nabi kita mulanya ialah campuran
masyarakat Badwi (nomaden) dengan Hadhari (kota), yang dasar hidupnya
adalah pertanian dan pengembalaan ternak, namun intisari daripada ayat ini,
yaitu tangan yang murah, semuanya sudi bersedekah (termasuk zakat) dari
orang yang mampu, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya sendiri,
masih tetap dapat berlaku sampai.dalam tingkat-tingkat kehidupan yang telah
pindah ke Dunia Industri sekalipun.

Lanjutan ayat: "Dan apa sajapun yang kamu belanjakan, jangonlah selain
mengharapkan wajahAlloh. "Tujuan cita-cita kepada puncaknya, yaitu karena
Allah. Karena kalau di dalam cita-cita terselip agak sedikit maksud yang lain,
misalnya supaya dihargai oleh sesama manusia; maka kadang-kadang orang
yang berjuang dengan ikhlas itu tidak nampak oleh mata manusia. Yang baik
dicita, diterima orang juga dengan salah. Apatah lagidalam masyarakat sebagai
sekarang ini, masyarakat yang mempunyai berbagai corak pandangan hidup.
Berkurban, bersedekah, berbuat baik yang didasarkan karena mengharapkan
wajah Allah, keridhaan Allah, hanya itulah yang akan dapat mengobat hati
apabila kecewa. Sebab itu maka di ujung ayat Tuhan Allah menegaskan: 'Don
apapun yang kamu belanjakan doripada kekoyaan, niscaya akon disem-
purnakan untuk kamu, dan tidaklah komu akan dianiayo. " (ujung ayat 2721.

Apabila pengurbanan hartabenda untuk membangun amalan yang baik,
atau untuk membantu fakir dan miskin itu telah ditegakkan atas dasar-dasar
yang sebenarnya, yaitu mengharap wajah Allah, bukan mengharap puji ma-
nusia, bukan mengharap penghargaan masyarakat dan lain-lain, maka segala
pengurbanan itu tidaklah akan lama. Kita p'asti pulang ke akhirat; itulah dasar
dari kepercayaan kita. Bagikita ujung dunia ialah akhirat. Maka Tuhan berjanji
bahwa apa yang telah dikeluarkan dengan karena Allah itu kelak akan di-
sempurnakan Tuhan di akhirat untuk dirinya sendiri. Dia akan diberikepuasan
di sana, di Alam Baqa, dan janganlah dia khawatir akan teraniaya. Sebab
catatan lengkap pada tangan Tuhan.

Kemudian itu Tuhan Allah menarik perhatian kaum yang beriman lagi
mampu itu tentang satu kelompok masyarakat mu'min yang wajib mendapat
perhatian istimewa, yaitu: "Untuk orang-orang yang lakir yang teloh terikot
pada ialan Allah, yong fidok songgup lagi berusoha di bumi, disangka oleh
orang-orang yang tidak t ahu, bahwa mereka adolah orang- or ang yang kaya,
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dari songot menahan diri; engkau akan dapat mengenal mereka dengan

tonda mJreka. Mereka ttdak meminta-minta kepoda monusio memakso

mokso. " (pangkal aYar 2731.

Di zaman Rasulullah s.a.w. di negeri Madinah itu (tempat seluruhsurat al-

gaqarat diturunkan) ada segolongan sahabat Rasulullah s.a.w. yang diberi

s"tui antrr shuffah. Kata setengah ahti riwayat jumlah mereka sampai 400

6iung, kata setengahnya tagi tidik sampai sebilangan itu, hanya di antara 200

deng; 300 oran! saia. Mereka mempunyai tugas vang berat iuga, yaitu

."ri"tihuru dan menghafal tiaptiap ayat yang turun. Di antara mereka ada

yang lemah badannyi sehingga tidak pula kuat buat turut pergi berperang,

puaina dahm p"p"iungun 
"mpat-perlima 

darighanimah adalah hak Mujahidin.

i.li..uyu mereka tidak mendapat bahagian itu, sebab tidak sanggup pergi

berperang. Maka kata ahli tafsir, ayat ini turun untuk menarik perhatian

dermawan-derrnawan Muslim supaya untuk mereka ini diadakan bantuan

irii."*u dan patut. Tetapi kedudukan orang seperti ini menjadi lebih penting di

dalam pembangunan agama setelah diakui lagi oleh ayat 123- dari Surat at-

Taubah (Surat 
-9), yaitu dengan tegas menyatakan bahwa tidak semua orang

pergi ke medan p"iun', tetapimestiada yang memperdalam penyelidikannya

i"ntuns soal-soal agama (Yatafaqqahu fid-dini). Sebab itu orang-orang yang

seperti-ini dipaksa oleh pembahagian pekerjaan meniadi miskin' Di sini kita

melihat tima keistimewaan darigolongan orang-orang ini: '

1. Fakir-fakv wng telah terikat pada ialan Allah'

Jatan Allah (sabilillah) bukantah mengangkat seniata dimedan perang saja;

memperhatikan soal-soal agama dengan mendalam, memelihara al-Quran

ian i{adis Rasulullah r.u.*. dun segata kelengkapan yang berhubungan
, dengan dia, yang kian lama kian berkembang, yang meminta tenaga yang

p"ni6 buai berji-had dan mempelajari, adalah satu cabang yang penting lagi

dariJalan Allah.

2. Yang h'dok songgup lagi beruxha di bumi'

Karena kalau diapun pergi berusaha yang lain, misalnya masuk gelanggang

perniagaan, bercucuk-tanam d6n lain-lain, niscaya terhenti kewajiban pen-

ting yang pertama itu. Padahal karena dia tidak berusaha itu, mata pen-

caharian untuk hidup tidak ada.

3. Disongko mereka oleh orang-orang yang tidak tahu, bohwa mereka adaloh

orang-orang yang kaya raya, dari wngat menahan diri'

orang-orang seperti ini, karena dari sangat dalamnya pengaruh agama

terhalap dirinya, sangatlah snnggup menahan diri('lffah), sehingga disangka

orang merekakaya juga, padahal kehidupannya sangat susah'

4. Engkau akon dapat mengenal mereka pdo tando mereka'

Kalimat engkau di sini khusus bermula ialah kepada Rasulullah s.a.w.

Karena belLu sebagai pemimpin ummat, niscaya mempunyaifirasat yang

halus. Maka orang-orang yang beriman pengikut Nabi s.a.w. niscaya mem-



ffi Talsir Al-Azhar (Juzu'S)

punyai juga banyak atau sedikit firasat itu. Maka orang-orang Mu'min yang
dermawan hendaklah dapat mengenal tanda-tanda mereka pada keadaan
hidup mereka, sebab sebagai disebut pada tanda yang ketiga tadi, hanya
orangorang yang tidak tahu (orang jahil) yans tidak mengenal tanda itu.
Adapun orang yang arif bijaksana niscaya tahu. Satu perumpanraan: Wa-
iahnya selalu berseri-seri, pakaiannya selalu bersih, tetapi kain sarungnya
yang bersih itu kelihatan sudah dijerumat (diiahit tangan) karena sudah
banyak robek. Kadang-kadang kelihatan dia banyak puas.Diperbanyak-
nya puasa sunnat, sebab makanannya tidak cukup, dan lain-lain.

5. Mereka tidak meminta-minta kepda monusia memokso-mokso.

Bagaimanapun kesusahan yang menimpa dirinya, kekurangan pakaian,
namun mereka sangat pantang meminta, sebab'lffah yangdisebut di tanda
yang ketiga tadi.

Ayat ini dengan kelima tanda tadimenyuruh orang-orangyangberiman dan
mampu memperhatikan mereka. Jangan sampai orzrngoftmg itu terlantar.
Sebab kedudukan mereka amat penting. Mereka adahh *radi bargunan
masyarakot Dan bertambah kokoh rumah, ialah karena teguh sendinya,
tetapi sendiitu selalu tidak kelihatan.

lnilah suatu harl yang amat mengharukan dalam Sejarah Agama Islam.
Banyak Khalifah-khalifah Islam berpegang kepada ayat ini, sebab itu mereka
sangat memikirkan kehidupan Ulama-ulama. Akan tetapi banyak puh ulanra-
ulama itu, meskipun mereka benar-benar kena oleh ayat ini, sangat mengelak-
kan perbantuan Khalifah. Kadang-kadang diakali oleh Khalifah agar Ulama itu
sudi menerirna jabatan, sebagai kejadian dengan Imam Malik bin Arns dan
Imam Abu Hanifah. Tetapi kedua beliau menolak jabatan penting karern takut
hilang keb€basan mempertahankan kedaulatan ilmu.lrnam Malik dikirimi uang
1,000 dinar oleh Khalifah al-Hadi, tetapi beliau dapat firasat bahwa uang ini
hendak mengikatnya sehingga disimpannya baik-baik, tidak dibelanjakannya.
Kemudian setelah Khalifah singgah di Madinah, kembali dari naik haji, dikirim-
nya uang 1,000 dinar lagi, dan diajaknya beliau pindah ke Baghdad untuk
menjabat pangkat tinggi. Ditolaknya ajakan itu dan dikembalikannya uang yang
1,000 dinar dahulu, yang belum sedinar juga disinggungnya.

Imam Hanbali setelah lepas dari ujian hebat yang terkeral itu, dipenjarakan
30 bulan karena dipaksa mengakui al-Quran makhluk, teguh pada pendirian
dan keluar dengan selamat. Khalifah al-Mutawakkil mengirimnya uang 10,000
dinar. Di hadapan utusan yang membawa pekirim itu dibagikannya uang itu
sampai habis kepada beberapa orang yang sedang kesusahan. Dan beliau
pemah naik haji dengan mempertahankan pendirian "dengan belania sendiri."
Lalu di tengah jalan beliau menolong mengembalakan unta kafilah-kafilah
dengan menerima upah. Imam Syafi'i lebih suka menerima bantuan dari murid-
muridnya daripada dari raja.

Di hari tuanya Imam Malik dengan segala senar{l hati suka menerima
hadiah raja-raja dan orang besar-besar. Tetapi hadiah itu tidak sedikit jugapun
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dapat mempengaruhi pendiriannya. Dalam satu majlis orang besar-besar,
seketika Khalifah al-Hadi datang ke Madinah, orang besar-besar telah lengkap
hadir, dan Imam Malik terlambat datang. Orang telah sengaja memenuhisegala
tempat duduk, sehingga buat beliau tidak ada tempat lagi. Dan Khalifah duduk
di tengah-tengah, di atas sebuah takhta. Dan orang yang hadir karena som-
bong, tidak ada yang mau meluangkan tempat duduk untuk beliau. Dengan
tangkasnya beliau berkata: "Guru Amirul Mu'minin sendiri di mana akan
paduka dudukkan?" Mendengar pertanyaan demikian, hadirin menjadi kaku
dan tegang, tetapi jiwa Khalifah yang masih muda itu menjadi kecildihadapan
kebesaran jiwa lrnam Malik. Khalifah segera menjawab dengan penuh hormat:
"Di sini, di dekatku." Maka beliaupun langsung tampil ke muka dan mengambil
tempat duduknya di sebelah kanan Khalifah pada satu takhta.

Dan iika beliau diberi orang, pemberian itu diterimanya tetapi tidak di-
pandangnya sebagai suatu kemegahan yang harus dibanggakan. Pada suatu
hari beliau dihadiahi oleh Wali Kota Madinah seekor kuda tunggang yang indah,
lengkap dengan pelananya yang mahal. Diwaktu kuda itu terpaut dihadapan
mesjid tempat beliau mengajar, Imam Syafi'i, muridnya yang utama datang dan
melihat kepada kuda kmdaraan itu, dengan rasa kagum beliau puji ketang-
kasan kuda itu- Maka berkata Imam Malik: "Hua Lak!" Dia untukmu!

Sebentar itu juga kuda tersebut telah menjadi milik lmam Syafi'i.
Kemudian di penutup ayat Tuhan bersabda: 'Maka apapun kekoyaon

yang kamu belanjakon,sesungguhn ya Allah amatlah mengetahuinyo. " (ujung

ayat273l-
Ujung ayat ini adalah peringatan kepada sekalian orang yang beriman

kepada Allah, yang mengeluarkan harta derma, hadiah, hibah, sedekah, ban-
tuan dan sokongan kepada orang yang patut menerimanya, supaya memberi-
kan kepada golongan yang sangat berhak itu dengan diam-diam, supaya dijaga
airmuka orang yang dibantu itu. Jangan digembar-gemborkan kepada orang
lain- Karena meskipun diberikan dengan diam-diam, namun diketahuijugaoleh
Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan.

Demikianlah Tuhan memberikan bimbingan kepada kaum yang beriman,
agar rnereka menjadi orang yang dermawan, sudi berkurban, memberi dan
rnenolong; baik zakat yang wajib ataupun tathawwu', sampai beberapa ayat
berturut-turut membicarakan soal sedekah saia, sejak ayat 261sampai ayat
274. A ufungnya Tuhan memuji orang yang dermawan dan memberinya
jaminan kasih Tuhan, dunia dan akhirat.

"Orong-orang yang membelaniakan hartabendo mereko nulam dan
siong secoro rohosie fun terang-terangan, maka untuk mereka adalah rr,hala
di sisi Tuhon. " (pangkal ayat 27 41.

Hati mereka terbuka terus, dan pintu rumah mereka terbuka, dan pundi-
pundi uang rnerekapun terbuka. Malam ataupun siang. Didahulukan di dalam
ayat ini menyebut rnalam daripada siang; karena ada orang yang kesusahan
tengah malam mengetok pintu rumahnya, ataupun dia sendiripun teringat
rnembantu orang yang susah, sehingga matarxTa tidak mau tidur, rnalam
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haripun dia berjalan juga untuk mengantarkan perbantuannya. Sedangkan
malam dia begitu, apatah lagi pada siang hari. Dan diapun memberikan secara
rahasia kepada yang patut menerimanya, ataupun secara terang-terangan
karena patut terang-terang, namun jiwanya ialah jiwa yang selalu ingin mem-
beri, sebab jiwa itu telah tergembleng oleh iman. Sikapnya yang demikian
disambut oleh Tuhan dengan janji, dan janji Allah pasti benar, bahwa dia akan
diberi pahala, ganjaran; dunia dan akhirat, terutama diakhirat. Dan dikuatkan
Tuhan semangatnya: "Dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidakloh
mereka akan berdukacita." (ujung ayat 2741.

Karena hatinya yang lapang lantaran iman, duniapun lapang di depannya.
Di dalam dia tidak takut akan miskin karena dermawan, sebab tiap'tiap yang

dibelanjakannya itulah merupakan keyakinannya yang sebenarnya kekayaan-
nya. Yang masih belum dibelanjakan, belumlah tentu jadi kekayaan. Dan dia
tidak akan berdukacita, sebab Tuhan berdaulat dalam hatinya, dan pintu
Syorga Jannatun-Na'im selalu terbuka, menunggu kedatangannya.

Al Hasil: Tidaklah dapat berkumpul dalam hati seorang mu'min di antara
iman dengan bakhil. Dan bakhil adalah alamat yang sangat nyata daripada
kosongnya iman. Sebab itu maka didikan iman darial-Quran yang kita terima
langsung tidaklah dapat dipenuhi oleh kitab-kitab yang lain.

(275) Orans-orang yang memakan riba
itu tidaklah akan berdiri, melain-
kan sebagai berdirinya orang
yang diharu-biru syaitan dengan
tamparan. Menjadi demikian, ka-
rena sesungguhnya mereka ber-
kata: Tidak lain perdagangan itp
hanyalah seperti riba juga. Se-
dang Allah telah menghalalkan
perdagangan dan mengharam-
kan riba. Lantaran itu maka
barangsiapa yang telah kedata-
ngan pengajaran dari Tuhannya
lalu dia berhenti, maka baginya-
lah apa yang telah berlalu, dan
perkaranya terserahlah kepada
Allah, akan tetapi barangsiapa
yang kembali (lasi), maka mere-
ka itu menjadi ahli neraka;
mereka akan kekal di dalamnya.

(276) Allah membasmi riba dan Dia
menyuburkan sedekah-sedekah,
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:::.ll?:,I;t*ltxH'Hff1,1 cp d'Pglo
lagi pembuat dosa.

(277 ) sesunss,ng: .fl 
:"H:;' fll \;CV ;;1;t rsir\ it I u.)\ o\,

i:i'I#Lil"J;5::H"ffiil#'*."iA j;r1t$qiiur
kan zakat, untuk mereka Pahala ' I

k *-:r"$if:,if l:: -ti'fris;tri'5;s; it
tidaklah mereka akan berduka'
cita.

Ribo
I

Sesudah sampai 13 ayat banyaknya Tuhan menuniu.kfan jiwa yang subur'

sudi memberi karena g"-tl"rgun iman, yang dibentuk oleh ajaranlslam, maka

iuf,ur, -".nbuka kemlali kejatatan hidup zaman iahiliyah. Islam menanamkan

kasih-sayang di antara yang kaya dengan yang miskin, de1gan menyuburkan

.uru ,"i"kuh dan pen'urblnan, sedangkan iahiliyah ialah memberi kesem-

pitan bagi sikaya *"nlhirup darah si melarat untuk kepentingan dirisendiri.

Yang terutama sekali ialah riba.

Apakah Riba jahiliYah itu?

Dimisalkan si A singat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak

bercucuk-tanam, hartaniu tiauf ada, lalu dia pergi meminjam modal kepada

;;;;;;pu. Mi*lnyu-Rp. 1.000. berjanji dibayar dalam sefahun. setelah

;;;;p setairun, kareni uang pembayar itu belum cukup, maka datanglah yang

6"rnrtun' itu kepada yang berpiutang menerangkan bahwa dia belum sanggup

membayar sekaiang.-Maka yang empunya uang berkata' bolehlah engkau

Layar tihun depanlaja, asal lipul dra; hutangRp. 1.000. me.jadiRp. 2.000.

kJau belum juga terbayar tahun itu, sehingga minta tangguh setahun lagi, boleh

juga, asal hrtan' yaniduaribu meniadiRp. 4.000. Akibatnya bukanlah mem'

Glla, Uuf.un riemblri waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi,

."nfigu walaupun bagaimana iliu n.,"ngunrur hutang, namun sisa yang tinggal

bertairlbah membuat 
-dia 

melarat. Kadang-kadang hartabendanya yang ada

i,uui. ti.in tandas, bahkan sampaimatinya menjadi hutang pula kepada keluar-

sunvu vuns tinggal. Inilah gambar dari dba jahiliyah itu, yan-g- dikenal juga

iulnunvu a-"nS;;'.RiOo Nos-i'ah", atau ribo memberi tempoh. Yaitu memberi

qr9
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tempoh, bukan melapangi si berhutang, tetapi memperkaya bagi yang ber-

ilffi'd." -"-u.rut-#larat yangdinlulangi. Diperpanjang lempoh tetapi

ffi;-ri basi berhut-;;. ttit u-t"i"lah diteranskan faedah bersedekah'

*iurut g diterangkanlah bahaya riba:

,,orang-otang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan

sebagai berdirinya orins io^s diharu-biru oleh syaitan dengan tamparan."

(pangkal aYat275).
Kalimat dalam ayat ini makanribo telah pindah meniadi kata umum' sebab

*".f.ipun riba bukan semata-mata buat dimakan' bahkan untuk membangun

i.il;; Ving fui"-fuiiprn, namun asal.usaha manusia pada mulanva ialah

;turi-*ur.un".-Maka di'dalam ayat ini diperlihatkanlah peribadi orang yang

niJrpnyi a"ri makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya

dari riba telah berjuta-iutu. Oiu tidais merasai kenikmatan di dalam jiwa lantaran

;;;ib;;&inva tatair r.enshisap darah orang lain. Dia diumpamakan dengan

oir.n ,u"g ,"ti, t u.uu darigeliiah dan resah, dan haru-biru karena ditampar

syaitan.Selalumerasatakut-kalau.kalauuangnyatidakdibayarorang.Dan
kalau tidak terbayar obr, yuns berhutangsehinsga hartabenda orang itu perlu

;[",.p"""v", n)u'.r.u u"a,i"vu dertambah kasar. Perasaanhalus yang ada di hati

;;;;;h;" p"rr" dit"r.innva, supaya keuntungan masuk. Ada pemakan riba

6il;;ra sudah 60-i.h;; 
"umpui 

hati menvesakkan piutangnva kepada

lt.in ,""g u"rt rrtuns' *iiaupun oiang itu sedang dalam keadaan sakit keras'

Bahkan kalau orang ii" tunsrlns mati, dan ada mempunyai anak gadis usia 16

tJr", .i tukang tiUu Vutg"U"t'-"iu 60'tuht'n itu' sampai hati saja melepaskan

;;i;;; t,, u.Alruuvi, a"".gun anak gadis itu, untuk menjadi bini mudanva.

ii;'r"rriJi si tukang rtUu tii* ingat Lsi menyegesi* badannva; baju kotor,

;;il tidak berga.ti, ."tunu koto-r, seding pekerjaannya siang malam hanva

rrJ"gf,ri""s ,untdisana sekian, bunganya mestinya sekian' si anu telah lari' si

i;1uffipj, d-b";;;, ,i.s ii.gs"l pada si anu sekian dan si anu perlu

ailrf"n f,"rtanya. O"" f"i.-i"i. iing difikirkannya untuk keuntungan diri

sendiri dan untuk memeras menindas orang lain, sehingga dia tidak pernah

merasa enak tidur.
Mengapasampaidemikiandia?Sampaisebagaiorangdirasuksyaitan?

sehinggalv'ajahnyapun kelihatan bengis, matanya melotot penuhbenci?Tetapi

mulutnya manis membujuk-buiuk o*"g t'puya suka berhutang kepadanya?

sebelum orang itu iatuh'ke dalam p"tungkupnya yang payah melepaskan diri?
;i""iiai derikian, kareno sesungguhnya mereka berkata: Tidak lain per-

i"i"G" ii" honyitan r"p"rti ribajigo.'; Artir,ya karena dia hendak membela

p"iairar,"vu menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang

bemiaga itupun serupa juga dengan pekerjaannya makan riba' yaitu sama-sama

mencari keuntungan atau sama-sama cori makan. Keadaannya jauh berbeda'

iiiausurrs, ialaht 
"urdugur 

menyediakan barang, kadang-kadang didatang'

kannya dari tempat lain, ii pembeli ada uang pembeli barang itu. Harganya

l
l

* Jeges dalam bahasa Batak, artinya pantas' bagus dan bersih'
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sepuluh rupiah, dijualnya sebelas rupiah. Yang menjual mendapat untung yang
nrembelipun mendapat untung pula. Karena yang diperlukannya telah didapat-
nya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itu sebabnya dia dihalal-
kan Tuhan. Bagaimana dia akan diserupakan dengan cari keuntungan secara
riba? Padahal dengan riba yang berhutang dianiaya, diisap kekayaannya, dan
yang berpiutang hidup senang-senang, goyang kaki dari hasil ternak uang?

"Lantaran itu maka barangsiapa yang telah kedatangan pengaiaran dari
Tuhannya, lalu dia berhenti," dari makan riba yang sangat jahat dan kejam itu,
"maka baginyalah apa yang telah berlalu." Artinya yang sudah-sudah itu,
sudahlah! Kalau dia selama ini telah menangguk keuntungan daririba tidaklah
perlu dikembalikannya lagi kepada orang-orang yang telah dianiayanya itu;
sama saja dengan dosa menyembah berhala di zaman musyrik, menjadi habis
tidak ada tuntutan lagi kalau telah Islam. " Dan perkaranya terserahlah kepada
Allah'; sehingga manusia tidak berhak buat membongkar-bongkar kembali,
sebab yang demikian memang salah satu dari rangkaian kehidupan jahiliyah,
yangtidaksenonohitu. "Akantetapibarongsiapayangkembali(lagi),"padahal
keterangan yang sejelas ini sudah diterimanya; "make mereka itu meniadi ahli
neraka; mereka akan kekal di dalamnya." (ujung ayat275).

Hiba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba tidak sedikit
juga sesuai dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-
sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim
semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa
yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah. Kalau misalnya
dari harta keuntungan riba mereka mendirikan rumah, tidak usah rumah itu
dibongkar. Mulai sekarang hentikan sama-sekali. Tetapi kalau ada yang kem-
bali kepada hidup makan riba itu, samalah dengan setelah Islam kembali
menyembah berhala; sama kekalnya dalam neraka.

'Allah membasmi riba dan Dia menyuburkan sedekah-sedekah." (pang-
kalayat2T6). Riba mestidikikis habis, sebab itu terpangkal dari kejahatan
musyrik, kejahatan hidup dan nafsi-nafsi, asal diri beruntung, biar orang lain
melarat. Denganini ditegaskan bahwa berkat daripada riba itu tidak ada.ltulah
kekayaan yang membawa sial, membawa dendam dan kebencian. Kata-kata
RIBA amat jahat. Kalau penyakit riba menjalar, maka kalau disebut orang
"orang kaya", benci dan dendamlah yang timbul, sama dengan menyebut
Kapitalisme dalam ukuran besar. Asal disebut katakapitalisme rasa benciyang
timbul terlebih dahulu dan rasa dendam. TetapiAllah menyuburkan sedekah-
sedekah; sebab Dia mempertautkan kasih-sayang di antara hati. si pemberi
dengan si penerima, yang bersedekah dengan yang menerima sedekah. Masya-
rakatnya jadi lain, yaitu masyarakat yang bantu-membantu, sokong-menyo-
kong, doa-mendoakan. Maka jika disebut kalimat "orang kaya", orang teringat
akan kedermawanan, kesuburan dan doa, moga-moga ditambahi Tuhan rezeki-
nga. "Allah tidaklah suka kepada orang-orang yong songof ingkar, lagi pem-
buat dosa." (ujung ayat276).



672 Tafsir At'Azhar (Juzu'S)

Sudahditerangkanmanfaatmasyarakatbersedekahbantu-membantudan
ait"-ig["" fuu Jeuta masvarakai yang.orang kayapun hidup.dari makan

riba. Kalau ,nurit, jrgulitnU't makan riLa dilam masyarakat demikian' nvatalah

"i*s;;.ku" 
tiLu itu .uaah sangat ingkar' sangat menolak kebenaran' Tidak

perduli kepada p"rutrr* it'han ying tidak ada mempunyai rasa belas-kasihan

kepada sesama nlunu.iu. Akan berlarut-larut mereka dalam dosa. Kalau Tuhan

i"f"t, -".i"laskan bahwa Dia tidak suka kepada o3ls yang demikian' itu

uJufut, in.u-an bahaya yang akan menimpa mereka. Bahaya kacaunya masya-

rakat dan suburnya ,u"u aJ"au- dan benci. orang kaya akan iadi timbunan

benci dan dendam dari orang yang miskin'-

Inilah arrcamun vung t"u[ disampaikanTuhan denganwahyu kepadaNabi

Muhamrnad 
".u.*. "rnfrtbelas 

abad yang lalu, yang kian lama kian terasa

sekarang, sehingga peiontansa. antira ih" ho* (yang punya) dengan the

r,r* r-i'tv".s f,auL punyal,-telah menimbulkan kapitalisme, kemudian im'

p"ri"rr.", a"rir."-ra-iun tionialisme, perjuangan kelas, pertentangan buruh

i;G; ;,tkan. Sehinggp ada orans. vang hidup s€nans' tidak.pemah ber-

usaha, hanya semata-mlia dari memikan 6unga uangnya.yang diletakkannya

;;h;'Bur,[. yung U.*iL*t. Dan tidaklah berhenti ahli-ahli fikir berusaha

membanting fikiran ;;; jalan kelepasan dari kesulitan-kesulitan ini' di

untururrvu tl*brlrryu uiuru" sosialisme. TetapiSosialisme itupun gagal, karena

dia hanya teori manusia dengan mengenyampingkan nilaibentukan moraldan

mental manusia.

..Sesungguhnyaorolr-orangyangberimandanberamolyangshalih,dan

^"r"iiir*a""iiaxii 
iitr,hii"szan mengeluarkan zakat; untuk mereka

whaladi sisi Tuhon , aii ,i"it"hZda ketakutan atas mereka dan tidaklah
' 
mereka akan berdukocita." (Ayal 277 )'

pada ayat di atasiJ Tuhan telah menerangkan bahwa dallm masvarakat

U"ri-un-vung telah A,"sukLu" Tuhan-' yang sangat dianjurkan ialah ber-

sedekah, bukan makairifu- Oi uvut ini dibeii lagi penielasan bahwa masvarakat

orang yang U"rimun Jan bt'ar*l shalih ' tidak mungkin menimbulkan riba'

sebab baik dia kuvu;;;p* dia miskin, mereka keduanya bergabung dalam

*ti, f."p"i.uyuun iun *tu ukhuwah (persaudaraan) dan tergabung dalam satu

,";h: oi auu,,., mesiid tidak terhitung lasi mana yang kaya dan mana vang

miskin, karena r.rnuu"vu menghadap [gpada satu tuiuan' Yaitu mengharap-

kan ridha Allah Subhan"tt, *J Ta'aia. (ur".u dilatih sekurangnya lima kali

sehari sematu., U"rluri, U"tgurt di bawah atap satu lnesjid, timbullah per-

gaulan yang sangat iupui. xui.na iman maka seorang lslam selalu berusaha

beramal shalih. sahh Ltu auii urnut shalih ialah membantu yang lemah. Dan

orang miskin s.nairi,'f.Ju, tidak terdesak benar, tidaklah mau menghitamkan

mukanya dengan pinjam sana pinjam srnr' Sedangkan disamping sembahyang

;;;"il kewlliban berzakat. brung yang berhutang mendapat prioritas per-

tami didalam menerima zakat'
-Kalaukitabacaayatinidenganseksama,yangdiakhirilenganjaminan

Tuhan bahwa ."r"Xu tiJuf. ufu.t alti-pu oleh rasa takut dan dukacita, dapatlah
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kita fahamkan betapa besar pengaruh ayat inididalam membasmiriba. Katau
masyarakat kamu itu telah masyarakat beriman dan berarnalshalih, kamu tidak
usah merasa takut akan miskin. Dan kamu tidak usah berdukacita bahwa tidak
ada orang yang akan membela kamu.

Di dalam masyarakat yang telah didirikan oleh Rasutullah s.a.w. di Madinah
itu, dan ayat-ayat inipun diturunkan di Madinah, terdapat orang-orang yang
kaya-raya sebagai Abdurrahman bin 'Auf dan terdapat puiu yung -i"kin "ZuugJAbud-Dardak, Abu zar dan lain-lain. Dalam masyarakat yanjdemikian tidak
ada riba; yang kaya membantu yang miskin, dan yang miskin kalau tidak perlu
betul tidak hendak meminta bantu kepada yang kaya. Mereka berpegang
kepada salah satu saMa Rasulullah s.a.w. bahwa pergimencari kayu apideigai
membawa seutas talipengebat dan sebuah kapak penebang, teL*r bak aari
pada menadahkan tangan meminta bantu kepada orang lain-

Ada orang yang berkata, bahwa masyarakat demikian hanya khayalbe-
laka. Di zaman moden tidak bisa berlaku yangdemikian. Memani!Masyarakit
moden tidak akan dapat dihadapi, kalau tidak ada pinjam-meminjim, atau tidak
ada Bank untuk mengedarkan uang. Tetapi wajiblah orang mengingat bahwa
masyarakat memakai Bank ini baru ada dalam Dunia Islam setelahlkonomi,
politik dan sosial dipengaruhi atau dijajah oleh bangsa Barat dengan sistem
kapitalis yang berpusat pada Bank. Tetapi sadarlali kita bahwa sampai saat
sekarang ini benci orang Islam mendengar makan ribo masih saja samadengan
benci mereka kepada makan daging babi. Sampai kepada metsa-masa terakhir
ini masih banyak orang Islam yang tidak mau meminjam uang dari Bank atau
menyimpan uangnya dalam Bank. Karena takutnya akan riba. Dalam masa
yang belum lama berlalu, masih didapati orang yang meminjamkan uangnya
dengan diam-diam, iangan diketahui orang lain, supaya yang meminjam jangin
dapat malu. Dan sampai kepada masa terdekat ini, seorang yang-berhutlng
apabila membayar hutangnya, dengan sukarela sendiri,kaiena dia maklum
bahwa kalau lama uang orang itu dalam tangannya, niscaya tidak beredar dan
akan merugikan kepada orang yang empunya.

oleh sebab itu, dengan mempercerrnin ayat ini, orang yang beriman
janganlah berputusasa didalam hendak menegakkan masyarakat l.lurn yung
berdasar iman dan beramal shalih, sembahyang dan mengeluarkan ,it ut,
karena terpesona oleh kehidupan kapitalisme yang sekarans tengah men-
cengkeram di atas diri kita.

(2781 Wahai orang-orang yang ber-
iman! Takwalah kepada Allah
dan tinggalkanlah sisa dari riba
itu, jikalau benar-benar kamu
orang-orang yang beriman.

Tetapijika tidak kamu kerjakan
begitu, maka terimalah satu per

Vj,, i't tp t iju, ;St :irV-
z -L 2 l- .-.

@4iirrLiY)t ulu

lrl,; )oy
(27e\ *ti* . 2zl.z

rriu



674 Talsir Al'Azhar (Juzu' 3)

nyataan Perang dari Allah dan

RasulNYa. TetaPi jika kamu ber'

taubat, maka bolehlalt kamu am'

bil Pokok harta kamu; tidak ka-

mu dianiaYa dan tidak Pula kamu

menganiaYa.

(280) Dan iika ada Yang kesusahan'

maka berilah temPoh samPaiada

kelaPangan; tetaPi kalau kamu

bersedekah, adalah itu lebih baik

buat kamu iikalau kamu ketahui'

(281) Dan hendaklah kamu takut akan

suatu hari, Yang di hari itu kamu

akan dikembalikan kePada Allah;

kemudian akan disemPurnakan
ganjaran tiap-tiap orang dari.apa

yang telah mereka usahakan'

ban tidaklah mereka akan di-

aniaya.

,t.,tz'l'l .''"'

,ys"t 5-\, d Jlt " lJ-rt-t

'Jr.wi;3+if,il

i* ll,'iyr,;t:t ofuyt

?, 
"rn. 

o li zz 7z

fl *lir.4t jlr
/O\(rA. )\,or,

. 2a-u
I . -lt*tt

'trit\"€'#it-:i g;

z ltnz.2 2-jrJ*, 
CSrl

", l- , / ,2.) '/'z
6 il J\y,t:eivv-

Riba ll
,,Wahai orang.orangyangberiman! Takwalah kepada Alloh dan finggol.

konlah siso dori ,iao ilii iii*Ztiu aenar-benar kamu orang-orang vang ber-

iman." (AYat 278).' - 
bruns yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih-sayang

kepada sesama ,nunrrt.'Vuns t uvu tJu, hendak memberipiutang, tidaklah

bermaksud hendak ."r"".Jr."ringat dan tenaga sesama manusia. Yang

;j;kh ;Selak jauhl;ut, Juripudimemberi kesempatan orans kaya me-

;";; dirinia. Dan di dulurn ayat ini diperingatkan Tglln pada orang-orang

yang beriman setelah lri"r,"ri["t Muslim teibentuk diMadinah, kalau masih

ada sisa-sisa nidup aensa; riba itu' mulai sekarang hendaklah hentikan'

Menurut riwayat ;;; &;*tkan oleh lbnu Jarir dan lbnul-Mundzir dan

lbnu Abi Hatim aarpu'du Js-Suaai, ayat iniditurunkan ialah berkenaan dengan

diri paman NuUi ,.u.*. ,"nJiriiutut Abbas bin AMulMuthalib. Beliau di zaman

jahiliyahmendirikan*t,p"ft"tgsiandenganseorangdariBanial-Mughirah'
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yang mata usaha mereka ialah menternakkan uang (makan riba). Mereka
pemah meminjamkan uang kepada seorang dari BaniTsaqif diThaif . Kemudian
Abbas masuk Islam. (Beliau hijrah ke Madinah, dan di tengah jalan berselobok
dengan tentara Rasulullah s.a.w. yang akan menaklukkan Makkah di bawah
pimpinan Rasulullah sendiri; di waktu itulah beliau dengan resmimenyatakan
diri telah lslam-Penulis Tafsir). setelah datang zaman Islam, datanglah
peraturan ini. Yaitu bahwa sisa-sisa riba jahiliyah itu ditinggalkan samasekali.
Artinya orang yang berhutang di Thaif itu tidak perlu lagimemberikan bunga
riba itu, cukup diberikan seberapa banyak yang dihutangnya dahulu itu saja.

Kalau kamu telah mengaku termasuk orang beriman, tinggalkan pekerjaan
itu samasekali. Itulah tanda beriman, sebab cinta kepada harta telah kamu ganti
dengan cinta kepada Allah.

"Tetapi jika tidok kamu kerjakan begitu." (pangkal ayat 2791. Artinya
kamu telah mengaku beriman, padahal makan riba masih diteruskan juga,
"Maka terimalah pernyataan Wrang dari Allah dan RosulNyo." Inilah satu
peringatan yang amat keras, yang dalam bahasa kita zaman sekarang boleh
disebut Ultimatum dariAllah. Menurut penyelidikan kita tidak terdapat dosa
lain yang mendapat peringatan sekeras ancaman terhadap meneruskan riba ini.

Ancaman yang demikian sudahlah patut. Sebab riba adalah satu kejahatan
yang meruntuh samasekali hakikat dan tujuan Islam dan iman. Dia meng-
hancur-leburkan ukhuwah yang telah ditanamkan sesama beriman dan sesama
manusia. Riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Segelintir ma-
nusia hidup menggoyang-goyang kaki, daritahun ke tahun menerima kekayaan
yang limpah-melimpah padahal dia tidak bekerja dan berusaha. Sedang yang
menerima piutang memeras keringat mencarikan tambahan kekayaan buat
orang lain, dan dia sendiri kadang-kadang hanya lepas makan saja; dia
menjadi budak selama dalam berhutang itu. Yang empunya uang hanya terima
bersih saja, tidak mau tahu darimana keuntungan yang berlipat-ganda terkulai
itu dia dapat. Kalau sudah ada manusia yang hidup dengan secara begini,
percumalah rasanya menegakkan ibadat dengan jamaah. "Tetapi jika kamu
bertaubat, maka bolehloh kamu ambil pokok harta kamu; tidak kamu di.
aniaya dan tidak pula komu menganiaya. " (ujung ayat 2791.

Di sini diterangkan bahwa meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi
orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah dan Rasut. Dengan
ancaman yang keras itu, dapatlah difahamkan bahwasanya seluruh harta yang
diperibakan itu, baik yang dipinjamkan, atau bunganya dariharta itu, semuanya
menjadi harta yang haram; kelanjutannya ialah bahwa Daulah lslamiyah berhak
merampas seluruh harta itu, baik modal pokok, maupun bunganya. Tetapi
kalau kamu telah taubat, tidak hendak melanjutkan lagi kehidupan yang jahat
itu, maka harta yang kamu pinjamkan sebanyak jumlah asalnya, bolehlah kamu
ambil kembali. Tidak kamu akan dianiaya. Artinya dengan perlindungan Daulah
Islamiyah, harta kamu itu dapat diminta kembali kepada yang berhutang. Dan
kalau dia tidak mau membayar, Daulah lslamiyah boleh diminta turun tangan
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buat mengambil harta itu dengan paksa. Dan kamupun iangan pula meng-

ahiaya.
bi dulu- ayat "ftdok k amu akan dianioyo " inipun terkandung silatur-rahmi

yang mendalam sekali. Misalnya uangmu telah berbulan-bulan dipiniamnya,

sedins kamu tidak boleh, telah haram memakan riba dari harta itu. Maka

Rasulullah s.a.w. sendiri menganjurkan Qordh, yaitu suatu perbuatan

"timbangrasa" dari si peminjam. Setelah uang kontannya dibayar, kalau engkau

ada perisaan, hendaklah engkau beri dia hadiah ala kadamya, tanda terima-

kasih.
RIBA diharamkan, QARDH dianjurkan.

Kemudian datang ayat laniutan tuntunan iman- "Don jiko afu 1vrinske-

susohon, maka beriloh tempoh sompoi kelapangon." (panskal ayat 280). lni

sudah tuntunan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang berinran yang

mau memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya.

Apatah lagi kalau yang berhutang itu orang yang beriman seperti dia pula.

Jarrgan dii didesak-desak, karena imannya, niscaya hutangnya akan dibayar-

nyulb"riluh dia kesempa tan. "Tetapi kalau kamu ber*dekoh, da|0ih itu lebih

baik buat komu, jikalau kamu ketohui." (ujung ayat 280)'

Itulah lanjutan jiwa pembangunan masyarakat orang yang berirnan. Alang-

kah baik dan mesranya, jika seseorang yang berhutang datang meminta maaf

dan memohon diberi tempoh agak sekian bulan, lalu disambut oleh yang

memberi hutang dengan perkataan: "Hutangmu itu telahaku lepaskan, engkau

tidak berhutang lagi.;' Ayat berkata bahwa cara begini jikalau kamu fikirkan,

adalah amat baik bigi dirimu sendiri. Dengan demikian kamu telah menaikkan

tingkat budimu. Dia akan berkesan dalam jiwamu sendiri, menjadi dermawan

dan mengokohkan ukhuwah dengan yang diberi hutang'

Perhatikanlah kata shadaqah. Sedekah terbagi dua macam; pertama yang

wajib yaitu Zakat. Kedua yang selalu dianjurkan buat membersihkan jiwa dari

Uulf,ii itulah yang dinamakan Tathawwu' . Di dalam ayat ini dianjurkan kepada

yang berpiutang kalau dia tidak keberatan, adalah amat baik kalau orang yang

Lerf,utung itu dilepaskan saja dari hutangnya, baik dengan meniadikanharta itu

sebagai zakat wafib kepadanya, sebab orang berhutangpun berhak menerima

,akat. Atau diberi iedekah tathawwu' saja. Kata Shodoqoh satu rumpun

dengan kata Shodiq yang berhati seorang yang jujur dan bernr. Saiyidina Abu

Bakir diberi gelar os-Shiddiq, karena dia membenarkan Rasulullah dengan se-

gala kejujuran hutinyu. oleh sebab itu as-shiddiq adalah orang yang jujur luar

iulu.n, jriur hatidan jujur lidah. Lawan as-Shiddiq adalah asl-Kazzab,vangber-

arti bohong. Maka harta sedekah yang diberi kepada sesama manusia yang pa-

tut diberi, 
"adalah 

sebagai alamat dari hati yang suci, muka yang iernih dan ta-

ngan yang pemurah. Din orang yang bakhil adalah s€orang pembohong besar.

Sebagai penutup dari ayat riba, yang dijiwai dengan membentuk iman dan

pergaulan-aman damai, kasih dan sayang, di akhir persoalan riba itu ditutuplah

dengan ayat: 'Don hendaklah kamu takut akan suatu hari, yang di hari itu
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kqnu akan dikemfulikan kepda Allah." (pangkal ayat 281). Jika hari itu
datang, rnaka segala hartabenda yang membuat kepala pusing di dunia ini
tidaklah ada yang akan dibawa mati. Hanya tiga lapis kain kafan, tidak lebih.
Dan itupun akan harrcur dalam bumi. Akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita
fikirkan dalamdalam apa arti yang terkandung dalam kalimat kembali, niscaya
kita akan merenung panjang. Orang yang kembali, ialah orang yang pergi
meningsalkan tempat bermula, lalu dia kembali pulang. Kalau difikir-fikir dari
segi hin, kita kembali mungkin tidak ada. Sebab Tuhan selalu di dekat kita, Dia
tidak jauh dari kita. Tetapi fikiran dan wajah hidup kita ini, kerapkali lupa
b*rwa Tuhan ada di dekat kita atau kita lupa kepadaNya, sedang Dia tidak
p€mah melupakan kita. Maut adalah kembali kepada Allah yang sebenarnya.
Karena pada waktu itu kita mulai insaf bahwa yang kita tuju adalah Tuhan.
Hanya kemetrahan hidup dan hartabenda dunia ini juga yang kerap menyebab-
kan kita lup.. "Kemudian akan disempumakan ganjaron tiap-tiap orang dari
apo wng telah mereka ushakan " Artinya bahwa setelah kembali kepada
Tuhan itu, setelah meninggalkan dunia dan masuk ke dalam alam akhirat, akan
datanglah waktu perhitungan. Perhitungan itu amat sempurna dan amat teliti;
dikaji satu demi satu. Dipertimbangkan (mizan) mana yang lebih berat, amalan
yang baikkah atau amalan yang buruk. "Dan tidaklah mereka akon dianiaya."
(ujung ayat 281).

Tuhan tidak ada berkepentingan dalam penganiayaan. Sebab orang yang
menganiaya iahh karena dia mendapat keuntungan daripada menganiaya itu.
Dengan sifat Rahrrnn dan RahimNya, Tuhan bergembira sekali dapat member!
kan ganjaran danpahala, kepada orang yang berbuat baik. Sebab itu kalau iman
telah tumbuh dalam hati, tidaklah mungkin seorang mu'min mencari keun-
fungan dengan merugikan orang lain. Sehingga ujung ayat perkara riba inipun
adalah perbandinganyangdalam di antara kasih Tuhan di akhirat kelak kepada
hambaNya dengan kejahatan tukang makan riba yang menggaruk keuntungan
dengan memeras keringat orang lain.

Menurut beberapa riwayat, ayat riba di dekat akhir Surat al-Baqarah ini
adalah ayat yang turun kemudian sekali kepada Rasulullah. Dan dalam satu
riwayat dari Tabfin Said bin Jubair, hanya sembilan hari saja setelah ayat ini
turun, urafatlah Nabi kita. Tetapimenurut riwayat Abd bin Humaid dan lbnul-
Mundzir dan al-Baihaqi yang diterimanya dari Abu Shalih, dari lbnu Abbas,
bahwa ayat-ayat riba ini adalah ayat yang kemudian sekali turunnya; dan di
antara tumn ayat ini dengan wafatnya Rasulullah s.a.w. ialah 81 hari.

Ahlus-Sunnah dan perawi-perawi Hadis yang lain merawikandariAmr bin
al-Ahunsh, bahwa dia ini turut di dalam HajiWada' bersama Rasulullah s.a.w.
Di dalam khutbah beliau di Mina, Khutbah Wada' yang terkenalitu, beliau telah
bersaMa:

;{;u#*;W{ t$:;;A j3J'# vi'{*yA Ju.rY
,r6tv*r, t*;YJfji
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"Ketahuilah bahwa (mulai saat) ini segolo macam riba iahiliyah tidak

berlaku lasi; mdal asolmu boleh kamu ambil, kamu tidak dianiaya dan tidak

r,n?nsonioia, dan riba yang mula-mula sekali ditinggalkan ialah riba Abbos."

Artinya,bahwa beliau tegaskan sebagai Rasuldan pemimpin, riba harta-

benda paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib; kepada harta itulah

peraturan ini diperlakukan terlebih dahulu. Dan pamannya yang ikhlasmenjadi

orang beriman itu menerima peraturan Rasulullah s.a.w. itu dengan penuh

ridha.
Dengan sabda Tuhan di atas tadi, 'xomu tidak dianiaya dan iangan

^"ngonioyo. 
" Dapatlah kita fahamkan intisari daripada larangan riba. Dengan

tegai dalam al-Quran telah dilarang Riba Nasi'ah, memberitempoh lama bagi

yang berhutang akan membayarnya supaya bupganya berlipatganda. Dinamai

irgu RiUu Jahiliyah. Di dalam Surat ali Imran, kelak akan disebut lagi sifat riba

iahat itu, y aitu Adh' al an'M udha' at' ah, berlipat berganda- ganda'

Riba Jahiliyah ialah Riba Nasi'ah. Arti Nasi'ah ialah pertangguhan atau

perlambatan. Pemberi hutang senang sekali jika yang berhutang memper-

iambat masa pembayaran, supaya bunganya dapat berlipat. Hutang 100 karena

diperlambat menjadi wajib bayar 200. Kalau diperlambat juga menjadi 300

kurer,a diperlambatnya. Maka keuntungan yang diperdapat oleh si pemberi

hutang itu ialah apabila bertambah lama pembayaran, sehingga dia menjadi

Adh,ifan-Mudha'afah, berlipatganda. Inilah satu pemerasan yang luarbiasa

kejamnya. Yang kerja keras membanting tulang ialah yang berhutang, sedang

yang memberi piutang menerima bunga lipatganda dalam duduk senang-

senang.

sesudah itu disebut Riba Fadhal. Yaitu segala pembayaran yans dilebihi

oleh yang membayar lebih banyak daripada ukuran atau timbangan barang

vuns iip;rtrkarkan. Misalnya hutang 10 dibayar 11, hutang satu karung beras

iiUJVui.ut" setengah karung dan seterusnya. Sebab cara yang demikian juga

termasuk pemerasan, tidak lagi pertolongan'

Banyaklah perbincangan ulama-ulama tentang soal riba. Arti riba itu sendiri

ialah tombotron. Kita telah menamainya bungo. Lantaran arti riba ialah tam'

bahan, maka baik tambahan lipatganda, maupun tambahan 10 menjadi 11, atau

tambahan 67o atau tambahan 10% dan sebagainya, tidak dapat tidak tentu

terlingkung dalam riba juga. Oleh sebab itu susahlah buat tidak mengatakan

bahwa nlerninlu* uang dari Bank dengan rente sekian adalah riba. Menyimpan-

kan uang dengan bunga sekian artinya makan riba juga. Cuma ada sedikit saja

yang menjadikan ringon. Yaitu bahwa sebagian ulama mengatakan haram riba,

iuUt niUu Nasi'ah atau Adh'afan-mudha'afah tadi. Barangsiapa yang berbuat

begini, bersedialah menerima lJltimatum perang dariAllah dan Rasul. Adapun

Riba Fadhal, dipandang haram ialah sebagai soddun lidzdzari'oh, artinya,

menutup pintu bahaya yang lebih besar.

Menjaga jangan ada yang dianiaya dan jangan ada yang menganiaya,

sebagai yang disebutkan pada ayat tadi'
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Sampai juga perbincangan para Ulama tentang mennbayar dinar dengan
dinar atau dirham dengan dirham dalam kesamaan timbangan, atau sama
beratnya. Bagaimana membeli perhiasan emas dengan emas? Di sini ada
kelapangah diberikan mereka. Yaitu perhiasan itu mempunyai ukiran dan
hiasan sendiri, yang kadang-kadang nilai untuk mengerjakan ukiran itu lebih
mahaldaripada barang itu sendiri. Itu tidaklah mengapa.

Sebagaiseorang yang telah mengaku beriman kepadaAllah, janganlah kita
memandang ?nteng riba ini. Apalah artinya mendapat keuntungan hartabenda
yang banyak, kalau iman kita akan tergadai lantaran itu. Al-Baihaqi dan al-
Hakim pernah meriwayatkan sebuah Hadis Rasulullah s.a.w. yang mereka
terima dari riwayat Ibnu Mas'ud:

ugY)ig'$,,93t g:l JrY3:,x w. 
;.w;.etuL.tv

#i;
"Bagi 'iba itu adalah 73 pintu, yang sekecil-kecil pintunya sama dengan

menyetubuhi ibu kandung sendiri. Dan riba yang paling riba ialah mengganggu
kehormatan seorang Muslim."

Sebagaimana telah diterangkan di atas, ayat tentang riba ini adalah ayat
yang paling akhir diturunkan kepada Nabi s.a.w. Maka sebelum sempat beliau
memperincikan satu demi satu tentang mana dia yang riba, beliaupun telah
meninggal dunia. Yang baru beliau terangkan menurut wahyu ialah Riba
Nasi'ah tadi. Kemudian dengan ucapan-ucapan beliau (Hadis) beliau terangkan
tentangRibo Fadhal,padahalmenurut Hadis Abdullah bin Masiud tadi, ribaitu
amat banyak, sampai beliau sebutkan tidak kurang banyaknya dari 73. Oleh
sebab itu tepatlah apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tatkala beliau
menjadi Khalifah pernah berkata:

fu:iY'it
'&,-yuJt'isZj!$'ig;qi-;JJ

"Sesungguhnya al-Quran yang terakhir sekali turunnya ialah ayat Riba.
Dan Rasulullah s.a.w. telah wat'at, padahal belum seluruhnya beliau terang-
kan kepada kita. Oleh sebob ifu tinggalkanlah mana yang menimbulkan
keraguan di dalam hati kamu dan pilihlah apa.apa yang tidak menimbulkan
keraguon!"

Di zaman sekarang kita terpaksa menerima susunan ekonomi yang ber-
sandar kepada Bank. Sebab orang Yahudi menternakkan uang dengan Bank,
untuk meminjami orang luar dari Yahudi. Orang Kristenpun menegakkan
Bank, bukanlah berartibahwa kita telah rnenyerahkan kepada susunan itu. Kita

Jt it'l;:; iu i'i:1vJt:atr {i ffiui lll
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masih menuju lagi kepada tujuan yang lebih jauh, yaitu kemerdekaan ekonomi
kita secara Islam, dengan dasar hidup beriman kepada Allah. Perjtnngan kita
belum selesai sehingga begini saja. Kita wajib ,meyakini konsepsi ekonomi
Islam, dan tetap bercita-cita mempraktekkannya di dunia ini.

Pemimpin Islam Indonesia yang besar, Almarhum H.O.S. Tjokroaminoto
pemah mengemukakan suatu idee (cita-cita) tentang apa 1;ang dinarnai'RAt{l(
SHADAQAH ". Beliau memandang bahwasanya peraturan Bankyangditerima
dari zaman moden Eropah itu dapat kita terima. Kitapun rnendirikan Bank.
Tetapi modalnya bukan dari orang-orang kaya yang menyimpankan uansnya di
dalam Bank, melainkan dari satu bahagian daripada zakat. TerutamaSabilillah!
Zakat-zakat dari orang beriman dikumpulkan untuk rnodal dari Bank itu.
Dipinjamkan kepada orang-orang yang memerlukannya dengan br.rnga yang
tipis dan pantas. Keuntungan bunga itu dipergunakan untuk membangun
Sabilillah. Tetapi idee yang beliau cetuskan itu, sebelum sampai diperbirrcang-
kan menuruti hukum agama dari ulama-ulama Islam dan ahli-ahli ekonomi
Islam, beliaupun meninggal dunia, sehingga terbenamhh konsep tersebut dan
tidak dibanskit-bangkit orang lagi.

Sebaiknya fikiran pemimpin besar Islam itu, yang beliau keluarkan kira-kira
50 tahun yang lalu ditinjau kembali oleh ahli-ahliekonomi Islam.

Sungguhpun demikian, namun pesan penting dari Saiyidina Urrnr bin
Khatthab tadi, sebagai orang mu'min wajiblah kita perhatikan, yaitumeninggal-
kan yang meragukan dan memilih mana yang tidak meragukan.

(282) Wahai orang-orang yang ber-
iman! Apabila kamu mengada-
kan suatu perikatarr hutang-
hutang buat dipenuhi di suatu
mqsa yang tertentu, maka tulis-
kanlah dia. Hendaklah menulisdi
antara kamu seorang penulis
dengan adil, dan janganlah eng-
gan seorang penulis menuliskan
sebagai yang telah diaiarkan
akan dia oleh Allah. Maka
hendaklah dia menuliskan, dan
hendaklah merencanakan orang
yang berkewajiban atasnya; dan
hendaklah dia takut kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah
dia mengurangi sedikitpun dari-
padanya. Maka jika orang yang
berkewajiban itu seorang yang
safih atau lemah, atau dia tidak
sanggup merencanakan, maka
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hendakhh walinya yang meren-
canakan dengan adil. Dan hen-
daklah kamu adakan dua saksi
dari laki-laki kamu. Tetapi jika
tidak ada dua lakilaki, maka
(bolehlah) seorang laki-laki dan
dua perempuan, di antara saksi-
saksi yang kamu sukai. Supaya
jika seorang di antara kedua (pe-
rempuan) itu keliru, supaya di-
peringatkan oleh yang seorang
lagi. Dan janganlah enggan saksi-
saksi apabila mereka diundang
(jadi saksi). Dan janganlah kamu
jemu menuliskannya, kecil atau-
pun besar, buat dipenuhi pada
mas.rnya- Yang demikian itulah
yang lebih adil di sisi Allah dan
lebih teguh untuk kesaksian dan
yang lebih dekat untuk tidak ada

kan saksi jika kamu berjual-beli.
Dan tidak boleh dipersusahkan
penulis dan tidak pula saksi.
Karena kalau kamu berbuat be-
gitu, maka yang begitu adalah
suatu kedurhakaan pada diri
kamu masing-rnasing. Dan hen-
daklah kamu bertakwa kepada
Allah, dan Allah akan mengajar
kamu. Dan Allah atas tiap-tiap
sesuatu adalah Maha Mengeta-
hui.

(2tlit) Dan jika kamu di dalam perja-
lanan, sedang kamu tidak men-
dapat seorang penulis, maka
hmdakhh kamu pegang barang-
barang agurum- Tetapi jika per-
caya yang setmgah kamu akan
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yang setengah, maka hendaklah
orang yang diserahi amanat itu
menunaikan amanatnya, dan
hendaklah ia takwa kepada
Allah, Tuhannya. Dan janganlah

kamu sembunyikan kesaksian.
Dan barangsiapa yang menyem-
bunyikan (kesaksian) itu, maka
sesungguhnya telah berdosalah
hatinya. Dan Allah mengetahui
apa yang kamu kerjakan.

ur"... 
- Tzoz )zt z1

iir'ilt ,#i ';fr 4st "5tzo)s-z ..9..a.\I{.i i'Jc;)t\;K:t;
E-

'Jrr^,tura6 ,uiv|i$
Dt
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Surof-s urat Perjaniian
Dengan 13 ayat (261 sampai274) kita telah dituntun mempergunakan harta

untuk jalan yang baik, bersedekah dan membantu orang yang patut dibantu dan
membangun amal untuk maslahat umum. Dengan 7 ayat(275 sampai281) kita
diberi peringatan tentang bahaya riba. Dari kedua bimbingan itu, memper-
banyak sedekah dan menjauhi riba, kita telah mendapat kesan bahwa agama
tidaklah mendidik kita membenci harta; sebab bagaimana harta akan dibenci
padahal amat banyak sangat amalagama tidak dapat dilangsungkan kalau tidak
dengan harta. Sedang orang menanam bunga anggrek di Kebayoran Lama
(Jakarta Selatan) dapat berlayar menunaikan Rukun Islam kelima, naik haji,
dengan membelanjakan keuntungan menanam bunga anggrek itu. Apatah lagi
usaha lain. Maka Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Mujahidin Islam di
bawah pimpinan Amr bin al-'Ash yang bertugas di negeri Bahrein:

( <t.ip,:,f \ 
7 v I ot2) $il 2;i,$,st 3t::i-;,

"Alangkah bagusnya harta yong baik untuk orang yang baik."
(Dirawikan oleh Imam Ahmad dan at-Thabrani).

Di antara manusia dengan manusia diperhubungkan oleh kepentingan
masing-masing dengan harta, itulah masyarakat yang hidup. Orang zaman
moden menyebut ekonomi dan kemakmuron yang merata, karena'rasanya
berjual-beli, berpagang-gadai, berhutang-piutang, berpinjam-sewa. Dan disebut
juga di zaman moden dengan sebutan hak-hak sipil. Satu-satu kali akan diikat
perjanjian, upah-mengupah, sewa-menyewa, rungguhan dan gadai. Maka kalau
riba sudah nyata dilarang, nampaklah bahwa harta yang halal itu beredar
hendaknya dengan halal pula, jangan ada yang dirugikan. Oleh sebab itu
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datanglah ayat 282 dan 283 daripada surat al-Baqarah ini yang disebut ayat
hutang-piutang atau ayat-ayat prikatan l'anji; untuk waktu yang ditentukan
oleh kedua belah pihak. Misal yang lebih dekat ialah jika seseorang menyerah-
kan mendirikan rumah gedung kepada pemborong (annemer), yang mesti
selesai dalam sekian bulan, bentuk rumah itu demikian, batu yang terpakai
sekian, kayu sekian kubik, semen sekian zak, mutu demikian kokoh dan si
empunya wajib membayar sekian, dicicil dalam 3 bulan sekian, dibayar habis
setelah rumah selesai dapat didiami. Hutang dibayar habis, kunci diterima.
Perjanjian selesai.

Atau buatlah perumpamaan yang lain!
Ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat de-

ngan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis
yang pandai dan bertanggungiawab. Dan inilah kita uraikan bunyi ayat satu
demi satu.

1. "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu
perikatan hutang-piutang buat dipenuhi di suofu masa yang tertentu, maka
tuliskanlah dio. " (pangkal ay at 282\.

Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman
kepada Allah, supaya hutang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu
pekerjaan "karena Allah", karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidak-
lah layak, karena berbaik hati kedua belah pihak,lalu berkata tidak perlu ditulis-
kan, karena kita sudah percaya mempercayai. Padahalumur kedua belah pihak
sama-sama di tangan Allah. Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang
menagih kepada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari hutang itu
karena tidak ada SURAT PERJANJIAN.

2. Perlunya seorang penulis:
"Hendaklah menulis di antara kamu seorang pnulis dengan adil."
Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan apa-apa

yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanjidengan selengkap'
nya. Kalau hutang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang,
dan kalau pakaiagunan hendaklah tuliskan dengan jelasapa'apabarangyang

digunakan itu.

3. "Dan jangonlah engan seorangpenulis menuliskon sebogoiyangtelah
diajarkan akan dia oleh Allah." Rata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penu'
lis itu jangan semata-mata pandai menulis saja; selain dari adilhendaklah dia me-
matuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan hutang-piu-
tang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada Qardhan Ha'
sanan, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman seka'
rang memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang

meminjamkan uang yang lamanya satu tahun, nyata sekali merugikan bagi yang
meminjamkan. Niscaya si penulis ada juga hendaknya pengetahuan tentang
hukum-hukum peraturan Allah. Sekali-kali tidak boleh si penulis itu enggan-
enggan atau segan-segan menuliskan, meskipun pada mulanya hal yang akan
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dituliskan ini kelihatannya kecil saja, padahal di belakang hari bisa menjadi
perkara besar. "Maka hendaklah diamenuliskan. "Kata-kata inisebagai Ta'kid
menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan diatas.

4. Kewajiban orang yang bersangkutan:
"Dan hendakloh merencanakan orang yang berkewajiban atasnya."

Yang berkewajiban atasnya ialah terutama si berhutang dan siberpiutang; atau
seumpama si pengupah membuat rumah kepada tukang atau pemborong
membuat rumah itu.

5. "Dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dio
mengurangi sedikitpun daripadanya. " Akhirnya seketika menjelaskan bunyi
perjanjian kedua belah pihak yang akan ditulis oleh penulis hendaklah dengan
hati jujur, dengan ingat kepada Allah, jangan sampai ada yang dikurangi,
artinya yang di kemudian hari bisa jadipangkalselisih, karena misalnya salah
penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan membebaskan diri
dengan cara yang tidak jujur.

6. DarihalWali:
"Maka jika orangyangberkewajiban itu seorangyang salih atau lemah,

atau dia tidok songgup merenconakan, maka hendaklah walinyo yarig me'
rencarwkan dengan adil" Di dalam kata ini terdapat tiga macam orang yang

bersangkutan, tidak bisa turut dalam menyusun surat perjanjian. Pertama
orang So/ih, kedua Dha'if, ketiga Tidok Songgup. Orang safih, ialah orang yang

tidak pandai mengatur hartabendanya sendiri, baik karena borosnya atau
karena bodohnya. Dalam Hukum lslam, Hakim berhak memegang harta-
bendanya dan memberinya belanja hidup dari harta itu. Karena kalau diserah-
kan kepadanya, beberapa waktu saja akan habis. Orang yang dha'if (lemah)

ialah anak kecil yang belum Mumayyiz atau orang tua yang telah lemah
ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang
yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang yang bisu atau gagap, atau
gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga macam itu, hendaklah walinya,
yaitu penguasa yang melindungi mereka tampil ke muka menyampaikan ren-
cana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut. Dan si wali itupun
wajib bertindak yang adil.

7. Darihaldua saksi:
"Dan hendakloh kamu adakqn duo soksi dori laki-loki kamu." Di sini

dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Meskipun di sini tidak disebutkan bahwa
kedua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya tentulah dapat difahamkan bahwa
keduanya tentu mesti adil, kalau nadlRenulis dan wali sudah disyaratkan

berlaku adil. Dalam kata syahid # , sudah terkandung makna

bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan
perkara yang tengah dituliskan itu, jangan hanya semata-mata hadir saja,
sehingga kalau perlu diminta keterangan darimereka di belakang hari, mereka
s;anggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui. Ahli-ahli fiqih pun
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membolehkan mengambil saksi yang bukan beragama Islam, asal dia adildan
jujur, dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perianjian itu.

8. "Tetapi jika tidak afu dua laki-laki, maka (blehlah) wrang loki-loki
dan dua perempttan, di antara soksisoksi yong komu sukoi " Di ujung kalimat
dikatakan "di antara soksi-soksi yarg kamu sukor'." Yaitu yang disukai atau
disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilan mereka. Syukurkalaudapat
dua laki-laki yang disukai, karena dia mengerti duduk persoalan dan bisa
dipercaya. Tetapi meskipun banyak laki-laki, padahal mereka tidak disukai,
bolehlah diminta menjadi saksidua orang perempuan yqn{t disukai akan ganti
dari seorang saksi laki-laki, ialah: "Supoyo jika xorang di antaro kdua
(perempuon) itu keliru, supolro diperingatkan oleh ynng wrang h$."

Dalam hal ini, oleh golongan-golongan lain yang tidak menyukai peraturan
Islam ditimbulkan tuduhan bahwa Islam tidak memberi hak sama terhadap
kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Mengapa dalam kesaksian ini untuk
ganti seorang saksi laki-laki tidak diambil seorang saksi perempuan? Mengapa
mesti berdua? Padahal soal iniadalah bukanlah perkara hak yang tidak sama,
melainkan perkara pengetahuan tentang perkara yang dihadapi ini tidaklah
sama di antara laki-lakidan perempuan. Sebab urusan-urusan hutang-piutang,
pagang-gadai, rungguhan dan agunan, kontrak sewa-menyewa dan sebagainya,
pada umumnya lebih jelas oleh orang laki-laki daripada oleh orang perempuan,
sebab hal itu telah mereka hadapi tiap hari. Tetapi urusern yang halus-halus
dalam urusan masakan, urusan penyelenggaraan rumahtansga, lebih teliti, le-
bih berpengetahuan orang perempuan daripada orang laki-laki. Oleh sebab itu
kalau mereka terpaksa diambil menjadi saksi di dalam perkara begini, lebih baik
berdua, supaya yang satu dapat mengingatkan yang lain, dalam perkara yang
dia kurang begitu ielas. Adapun dalam mempertahankan kehorrnatan dan
kemuliaan diri, samalah hak perempuan dengan laki-laki. Yaitu kalausuaminya
menuduhnya berzina (qadzaf), si suami wajib bersumpah Li'on empat kali, dan
yang kelima bersedia dilaknat Allah kalau ia bohong, bahwa isterinya memang
berzina. Dan si perempuan jadi bebas dari tuduhan itu jika dia bersumpah
bahwa dia tidak berbuat sebagaiyang dituduhkan suaminya itu sampaiempat
kali pula, dan yang kelimanya bersedia menerima murka Tuhan kalau dia
bohong dan suaminya itulah yang benar.

Orang yang mengorek-ngorek itu terpaksa diam mulutnya kalau halini kita
kemukakan, padahaldia tidak dapat mengemukakan mana dia jaminan yang
jauh lebih bagus daripada jaminan Islam itu kepada kaum perempuan, di dalam
agama yang mereka peluk.

9. "Dan janganloh enggon soksi-soksi awbila mereka diundorg (iodi
soksi). " Maka apabila saksi itu diperlukan,terutama dalam permulaan mengikat
janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan, malahan dia
termasuk amalan yang baik, yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua
orang sesama Islam. Dia boleh hanya enggan kalau menurut pengetahuannya
ada lagi orang lain yang lebih tahu duduk soal daripada dirinya sendiri. Adapun
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kalau di kemudian hari terjadi kekacauan, padahal umumnya sudah turut
tertulis menjadi saksi, sedang dia tidak berhalangan buat datang, tentu salahnya

dia sendiri!

70. "Dan janEanlah kamu iemu menullisk annya, kecil ataupun besr, buat

dipenuhi poda masanyo." Karena sebagaimana kita katakan di atas tadi,

kerapkali hal yang pada mulanya disangka kecil, kemudian hariternyata syukur
dia telah tertulis, karena dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian
perjanjian itu."YangdemikianitulahyanglebihodildisisiAlloh,danlebihteguh
unfuk kesoksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keragu-raguan."
Dengan begini, maka keadilan di sisiAllah terpelihara baik, sehingga tercapai
yang benar-benar "karena Allah", dan apabila di belakang hari perlu dipersaksi'
kan lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang, dan keragu-raguan

hilang, sebab sampai yang sekecil-kecilnyapun dituliskan.

11. Penjualan tunai tak perlu ditulis.
"Kecuali perdagangan tundi yang kamu adakan di antara kamu, maka

tidaklah mengopa tidak kamu tuliskan." Sebab sudah timbang terima ber-

hadapan, maka jika tidak dituliskanpun tidak apa. Tetapidi zaman kemajuan

sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membelikon-
tanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa
uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada menghitung penjualan berapa

barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang

s€macam itu terpujipula pada syara'. Kalau dikatakan tidak mengapa, tandanya

ditulis lebih baik.

12. "Dan hendaklah kamu mengadakan soksi iiko kamu berjual'beli."
Inipun untuk meniaga jangan sampai setelah selesai akad jual-beli, ada di

antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Apatah lagiterhadapbarang-
barang yang besar, tanah, rumah, mobil, kapal dan sebagainya. Misalnya si

pembelidirugikan dengan mutu barang yang dia beli atau sipembelidirugikan
dengan nilaipembayaran yang tidak cukup. Dalam perniagaan yang telah maju
sebagai sekarang, orang menentukan harga barang pada barang yang dikedai-
kan, sehingga penipuan dapat dihindari sedapat mungkin. Apatah lagi orang
sudah sampai kepada ilmu pengetahuan ekonomi, bahwasanya kejujuran

berniaga adalah modal yang paling kuat bagi si penjual. Adanya penipuan

menjatuhkan nama tokonya.

13. 'Don tidak bleh dipersusohkan penulis dan tidak pulo soksi."
Teranglah bahwa yang dimaksud di sini ialah perbelanjaan atau ganti

kerugian bagi si penulis dan saksididalam menuliskan perianjian-perjanjian itu
atau menyaksikannya. Sebab hal ini meminta tenaga mereka dalam haluntung
rugi orang. "Kareno kalau kamu berbuat begifu, maka yang begitu adalah
suatu kedurhakaan pada din komu mosing'masing. " lni adalah peringatan dan

tuntunan kepada pihak yang membuat perjanjian. Adakah pantas tenaga orang
diminta untuk sembarang kedurhakaan dan aniaya? Tidaklah salahnya se-
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belum surat perjanjian diperbuat, diadakan tawar-menawar dengan si penulis
dan saksi, ataupun sebagai notaris zaman sekarang mengadakan ukuran tarif
tertentu pada perkara-perkara yang diperbuat surat perjanjiannya di hadapan
mereka. Dan sebagai penutup berfirmanlah Tuhan:

14. "Don hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan
mengajor kamu." Artinya bagaimana besar, bagaimanapun kecil perjanjian
yang tengah kamu ikat itu, namun satu haljangan diabaikan. Yaitu dengan
Tuhan, baik oleh si penulis, ataupun oleh saksi-saksi, ataupun oleh waliyang
mewakilimereka-mereka yang tidak dapat mengemukakan rencana tadi, apa-
tah lagi bagi pihak yang hutang-piutang keduanya, Insya Allah unrsan initidak
akan sukar, Insya Allah tidak akan terjadi kesulitan di belakang hari, malahan
kalau ada kesulitan, Tuhan akan memberipetunjuk jalan yang sebaik-baiknya.
Tetapi kalau takwa sudah mulai hilang dari salah satu pihak, mudah sajalah
mengacaukan perjanjian hutang-piutang yang telah ditulis itu. "Don Alloh ofos
ttap{tap sesuofu adalah Maha Mengetahui." (ujung ayat 282).

Oleh sebab itulah maka kepada Allah jualah hendaknya didasarkan segala
urusan dan perjanjian, dan selamatlah masyarakat yang dasar perjanjiannya
ialah ingat kepada Allah; Allah yang mengetahui akan segala gerak-gerik hati
kita.

"Dan jika kamu di dalam perjalanan." (pangkal ayat 283). Di dalam
musafir, "*dang kamu tidak mendapa.t seorang penulr's, maka hendaklah
kamu pegang barong-barang agunan." Artinya; Pokok pertama, baik ketika
berada di rumah atau di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang-piutang
dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama
terburudidalamperjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang,
maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan
atau gadaian, atau borg, sebagaijaminan daripada uangnya yang dipinjam atau
dihutang itu. "Tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah,
maka hendaklah orang yang dberahi amanat itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah dia takwa kepada Allah, Tuhannya." Misalnya si fulan berhutang
kepada temannya itu Rp. 1,000, janji hendak dibayar dalam masa tiga bulan, dan
untuk pe4guatkan janjidigadaikannya sebentuk cincin yang biasanya harganya
berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua belah pihak
memenuhijanji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan
sudah membayar habis hutangnya; yang menerima gadaian sekali-kalijangan
merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji atau mencaridalih
macam-macam. Keduanya memegang amanat dan hendaklah keduanya men-
jaga takwa kepada Allah, supaya hati keduanya atau salah satu darikeduanya
jangan dipesongkan oleh syaitan kepada niat yan g buruk "Do n janganlah kamu
sembunyikan kesoksion. " Satu peringatan kepada orang lain yang menjadi
saksi ketika terjadi perkara, baik perkara yang timbul sesudah ada Surof
Perjanjianatau perkara yang timbul dari gadai-menggadai dengan tidak pakai
surat, bahwa dalam saat yang demikian haramlah bagi saksiitu menyembunyi-
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kan kesaksian, hendaklah dia turut menyatakan hal yang sebenamya yang

diketahuinya, dengan adil "Maka barangsiapa yatlg menyembunyikan (ke'
soksion) itu, mako sesungguhnya telah berdosalah hatinya." Artinya telah

tersembunyi dalam jiwanya suatu yang tidak jujur, yang kelak akan mendapat

tuntutan di hadapan Allah. "Don A llah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(ujung ayat 283).

Demikianlah dengan dua ayat ini soalperjanjian telah dituntunkan. Dan

ayat282 terkenal sebagai ayat yang paling panjang dalam seluruh al-Quran. Dia

menunjukkan dengan tegas bahwasanya Agama lslam bukanlah semata-mata

mengurus soal-soal ibadat dan puasa saja. Kalau soal-soal unrsan mu'amalah,

atau kegiatan hubungan di antara manusia dengan manusia yang juga dinamai

"Hukum Perdata", sampai begitu jelas disebut di dalam ayat yang paling

panjang dalam al-Quran, maka dapatlah kita mengatakan dengan pastibahwa

soal-soat beginipun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan

antara urusan negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang

lancar. Hadis mengatakan:

'V,r$ 3J-Ait
'Tidak merusk dan tidak kerusakan (di antara manusia dengan ma'

nusia )"
Maka adanya peraturan penulis dalam al-Quran, di negara yang teratur

telah menjelma jadi Noforr's, dan saksi memang menjadi alat pelengkap dari

seorang Notaris, dan memang Notaris wajib menuliskan apa saja syarat yang

dikemukakan oleh yang bersangkutan, dan memang Notaris dan saksiitu tidak

boleh disusahkan, artinya hendaklah dibayar. Dan ayat ini menguatkan lagi

bahwa kalau pembayaran Notaris dan saksi tidak diperhitungkan, termasuklah
itu suatu kedurhakaan dalam agama. Peraturan Notareele acte telah kita terima
sebagai pusaka yang baik dari pemerintahan penjajahan yang kita gantikan.

Tetapi sekarang kita bertanya: "Manakah yang dahulu timbul? Apakah perintah

ayat ini (yang sudah 14 abad), ataukah peraturan bernotaris itu?"
Tentu peraturan al-Quran inilah yang lebih tua. Sebab ketika al-Quran

diturunkan, jabatan notaris belum ada di negeri-negeri Barat yang teratur

ditentukan oieh al-Quran itu. Maka jika oranglshm membuat kontiak pakai

notaris, hendaklah dengan niat melaksanakan perintah Tuhan, supaya ber-

pahala.

(284) Kepunyaan Allah apa yang di
semua langit dan apa yang di
bumi. Dan jika kamu namPakkan
apa yang di hati kamu atauPun
kamu sembunyikan, namun
Allah akan memperhatikannya

'*;ot 6C, ')' *tl 4C i;.
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jua. Maka akan diberi ampunNya
bagi siapa yang Dia kehendaki
dan akan disiksaNya barang-
siapa yang Dia kehendaki. Dan
Allah atas tiap-tiap sesuatu ada-
lah Maha Kuasa.

Pada ayat yang sebelumnya tadi telah diperingatkan Tuhan bahwasanya
orang yang menjadi saksi sekali-kali jangan menyembunyikan kesaksian. Sebab
diapun bertanggungiawab mencari yang selesai kalau timbul perselisihan di
antara kedua pihak yang berjanji. Ayat ini meneruskan:

"Kepunyaon Allah aW yang di semua langit dan apo yang di bumi."
(pangkal ayat284l. Bukan saja kepunyaan Allah bintang-bintang yang meng-
hiasi halaman langit dan awan yang berarak akan menjatuhkan hujan bahkan
seluruh isi bumi pun kepunyaan Dia, termasuklah manusia sendiri. "Dan jika
kamu nampakkan opa yong di hati kamu, ataupun kamu sembunyikan,
namun Allah akan memperhitungkannya juo." Perkataan ini pada awal mula-
nya ialah peringatan kepada orang yang akan diminta menjadi saksi, supaya
janganlah mereka menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya berkenaan de-
ngan perkara di antara dua orang mengikat janji yang tersebut dalam dua ayat
sebelumnya tadi. Tetapi maksudnya telah mengandung peringatan kepada kita
sekalian manusia.

Kita mempunyai rahasia-rahasia perasaan yang tersembunyi dan juga
mempunyai sikap yang nyata. Macam-macam yang terasa dalam ingatan kita,
yang baik dan yang buruk. Kadang-kadang kita merasa marah, benci, dendam,
takabbur, sombong, dengki, ingin kejatuhan orang lain. Kadang-kadang karena
semangat muda dan nafsu yang sedang berkembang tergiur hati seorang
pemuda melihat seorang gadis cantik atau perempuan lain yang bukan isteri-
nya. Kadang-kadang kelihatan orang lain sedang megah dengan kekayaannya,
mempunyai rumah gedung indah, kendaraan mahal dan mewah, maka timbul
pula keinginan supaya mencapai yang demikian. Tetapidilain waktu kelihatan
pula orang baik-baik, budiman, orang yang berkurban untuk kepentingan
bersama, lalu timbul pula kerinduan hati kecil hendak meniru hidup yang
demikian.

Lantaran itu tiap-tiap kita, merasailah pertarungan yang amat dahsyat
dalam batin kita sendiri di antara gejala buruk dengan gejala jahat. Ada orang
yang masih sanggup mengendalikan dirinya, sehingga tidak mengesan kepada
sikap hidup dan tingkah-lakunya. Tetapi ada pula orang yang tidak dapat
mengendalikan diri lagi, sehingga benci dan dendamnya membayang kepada
mata, lama-lama menjadisikap dan perbuatan. Kalau dia mempunyai perasaan
yang baik lalu menjelma menjadi perbuatan baik, syukurlah. Niscaya tingkat
kemanusiaannyapun akan naik tinggi dan dia akan menjadi manusia utama.
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Tetapi malanglah orang yang gejala perasaan-perasaan buruk dalam jiwa tidak

dapat dikendalikannya, sehingga menjelma menjadiperbuatan. Niscaya derajat

kemanusiaannya akan menurun.'
Maka di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya baik sikap yang dinampak-

kan ataupun yang disembunyikan, semuanya di dalam perhitungan Tuhan.

Artinya, Tuhan melihat selalu tingkah-laku kita. sedangkan NabiMuhammad
s.a.w. hanya terlintas saia dalam perasaannya hendak membinasakan dirinya

sendiri, sebab kaumnya yang beliau cintai itu tidak juga mau mengikutiajaran-

nya, dengan wahyu diperingatkan oleh Tuhan:

hais'eibY.'Jl1ii
"Boleh jadi engkau hendak membinasakan dinmu." (al-Kahfi: 6)

Nabi s.a.w. adalah ma'shum artinya dipelihara Tuhan daripada berbuat

dosa. Dan kita yang beriman kepada beliaupun yakin bahwa beliau tidak akan

membunuh diri karena kecewa dan hiba hati tersebab keingkaran kaumnya.

Tetapi sebagai tanda bahwa Allah terus memperhitungkan gerak-gerik makh-

lukNya, perasaan atau gejala itupun diperingatkan kepada beliau dengan

wahyu. Adapun kita makhluk biasa ini tidaklah diberi tahu dengan wahyu

apabila ada Satu perasaan dan gejala ada pada kita, tetapidengan peringatan

ayat ini Tuhan menjelaskan bahwa bukan sikap dan tingkah-laku kita yang

nyata saja yang dalam perhitungan Tuhan; perasaan hatipun diketahuNya.
Oleh karena kita ini manusia, yaitu gabungan daripada segala gejala

perasaan, buruk dan baik, kebinatangan dan kemanusiaan, maka perasaan itu
tidaklah dirpat dihilangkan dari kita. Seumpama seorang pemuda yang baru

meningkat dewasa tadi, baru meningkat menjadi deorang laki-lakisejati, sudah

semestinya perasaan kelaki-lakiannya tergetar melihat seorang perempuan

cantik. Seorang yang miskin yang berjalan di pinggir jalan raya, tidaklah dapat

dihilangkan perasaan sangat rindunya mempunyai kendaraan yang mewah

apabila dilihatnya orang naik kendaraan mewah. Apakah perasaan-perasaan ini

dosa? Tentu tidak! Tetapi meskipun perasaan, betapapun jahatnya, kalau

semata-mata perasaan bukanlah dosa, namun,Tuhan Allah tetap memper-

hitungkannya. Artinya Tuhan Allah menilik ke mana gerak-gerik kita, pandai-

kah kita mengendatikan perasaan itu ataukah sampai nampak kepada sikap

hidup kita?
Barulah dia menjadi dosa dan berbahaya kalau perasaan itu sudah dijadi'

kan azam, diiadikan kehendak sehingga telah mulai mengatur "siasat" buat

mencapai niat yang buruk itu. Apatah lagi kalau kelak sudah menjadikenyata-

an. oleh sebab itu maka ada Hadis yang shahih melarang mengikutipandang
dengan pandang. Pandang yang pertama belum berdosa, tetapi supaya terpeli'

hara dari dosa, hendaklah ditahan diri jangan diikuti dengan pandang yang

kedua. Demikian juga sebaliknya jika tiba perasaan yang baik, melihat orang

berderma, hatipun ingin berderma. Kalau sehingga perasaan saja, belumlah

apa-apa.Tetapi kalau dia telah menjelma menjaditekad atau azam, meskipun
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belum berhasil, sudahlah dia akan berpahala. sebab perasaan yang baik mulai
dipupuk. Semua orang Islam ingin hendak mengerjakan haji. Syukur!Setengah
orang dijadikannyalah keinginannya itu menjadi cita-cita dan berusahalah dia
mengumpulkan belanja. Tetapi sudah diusahakannya berbagai usaha, belum
juga hasil. Meskipun dia mati dalam berbai'at, namun dia diberi pahala juga.
Selanjutnya Tuhan berfirman: "Maka okan diberi ampunl,'lya bogi siopo yong
Dia kehendaki dan okon disiksaNyo barangsiapo yang Dia kehendaki. Dan
Allah otas trap-tiap sesuotu adalah Maha Kuasa." (ujung ayat 2841.

Supaya kita jangan sesat memahamkan dari hal kehendak Allah yang
Maha Luas ini, hendaklah kita ingat bahwasanya kekuasaan AIIah yang tidak
berbatas itupun adalah mempunyai peraturan, mempunyai Sunnatullah! Dia
meletakkan kehendakNya atas siapa yang dikehendakiNya, baik memberi
ampun, ataupun mendatangkan siksa adalah menurut peraturanNya sendiri
pula, yang biasa kita namai prosedur. Misalnya datang suatu perasaan, baik
ataupun buruk; itu belumlah apa-apa. Tetapi kita diberiakalbuat menimbang.
waktu itu Tuhan Allah memperhitungkan kita, dalam bahasa Arab disebut
Muhasaboh. Maka kitapun, dengan adanya akal itu hendaklah mengadakan
muhasabah pula. Dalam bahasa ilmu jiwa disebut hendaklah kita mengadakan
Zell Behersching, yaitu perhitungan atas diri kita sendiri. Kalau perasaan jahat
yang kita perturutkan, maka sudah menjadi kehendak Allahlah jika kita men-
dapat siksa. Di dunia mendapat siksaan batin, di akhirat mendapat siksaan
neraka. Tetapi kalau dapat kita memupuk perasaan yang baik, menjadiazam
dan niat, syukur kalau menjadi kenyataan, maka sudah kehendak Tuhanlah
kita mendapat pahala.

Di dalam ayat iniTuhan menyebut bahwa Dia akan memberi ampun atau
maghfirat kepada barangsiapa yang Dia kehendaki. Kata maghfirat yang kita
artikan ampunan itu, berasal dari kata Gh ufran.Dia mengandung juga akan arti
menutup dan memperlindungi. Sebab itu maka perisai pelindung diri daripada
tikaman panah dan tombak musuh, kadang.kadangdisebut juga mr!h/or. Maka
perasaan-perasaan buruk yang tidak sampai dijadikan rencana atau niat, yang
kadang-kadang menggejala saja sebagai gejala yang mesti ada pada manusia
ditutup saja oleh Tuhan. Artinya Dia dan kita saja yang tahu!

Dan setengah daripada kasih ruhan lagi ialah bahwa berniat baik saja,
walaupun belum terlaksana, mendapat pahala juga. Dan kalau suatu perbuatan
baik terlaksana, mendapat pahala sepuluh kali ganda. Sebaliknya rasa jahat
yang tidak jadi niat, tidak ada tuntutan apa-apa, dan niat jahat yang menjelma
menjadi kenyataan mendapat satu dosa.

Ini dijelaskan Tuhan pada Surat 6 (AlAn'am) ayat 160:

@il8;5y.-AWfrWW(v4,{1;
(rr.;rirl, ,';$L!;3,

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan, maka baginya ganjaran sepuluh
kali ganda, dan barangsiapa yang mengerjakan kejohatan, tidaklah akan
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dibolos kwfunya melainkan yong sr;umryfiytnw ; fun nrereka tklaklah akan
diorniorya-" (al-An'am: 160)

Demikianlah amat teratumya mosyi-oh atau kehendak Allah itu atas
hamba-hambaNya. lantaran itu seyogianyalah kita sendiri berusaha nrenilik
dan rnemperhitungkan diri kita:

v;.13'JJ$631ubv
"Perhitungkanhh din konu, *belum karnu diprhitungkan."

T,rhunaryu, dan (demikianpun) .-..2 4t zz 2LE t ..t.-.
orangorang yang berirnan. .4!.:ilr;.V'- f ;\::iJI9
Tiap-tiap rnereka percaya kepa-

*l"tfLiru"tf'H},i."::il';' c3-;i'i' -u--'; "Ju'
Y*Jl*-iln l;*:*ffi -$G;k;c;1j6: i:, ;(dengan yarg lain) dariPada -' '-'
Rasul-rasulNya. Danmerekapun ) z-a . ,. . ...
berkata: Kami dengar dan kami @ 4leULr ti,
taati. AmpunanMu, ya Tuhan
kami, dan kepada Engkaulah
tempat kembali.

(286) Tidaklah Allah memberati suatu .,e.. -, a r-z2z - t - z ) t
diri melainkan sekedar terpikul u tf-r )L [jj ^[1f .;Iz-a,_y
olehnya. Dia akan mendapat z
pahah dari apa yang dia usaha- , 1=z -'--"-?t r'r"l-' --" ?r'
kan dan akan mendapat siksa -J 

L# t b'l:rr' | -' r
atas apa yangdia usahakan pula. c-
Ya ruhan kami! Jansanhh E"s C.;C:tffj;\-({j.jL-f;;U; j
kau tuntut kami di atas kealpa- ' '. 2 z

an kami dan kekeliruan kami. Ya .. t zszz zz /. -2,Tuhan kami! Janganlah Engkau ,i" 
',A;V 

A* Fl;pikulkan ke atas kamisiksa, se-
bagainrana yang pernah Engkau -z.z .z--zt -'. ..=. .9
pikutkan atas orang-orans yans t^J?i;q; +s ,yi-41
sebelum kami. Ya Tuhan kami! ' ' E
Janganrah Engkau,timnakal.kp 6-iLI;G -;I;.n(iivatas kami perintah png tidak - 

r; ' .'- "
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bertenaga kami dengan dia, dan ,.-- .. z> t -z . b. . e

,naaft'ntah taca*al 
.rrami 

?-rt ri,C;i16;A-L;rl;dan ampunilah lorti dan kasiha- \-'
nihh kami; Engkaulah penolong -ro!
lonti. Maka tolorghh kami atas CP U'5331
nrengahhkan kaum yang tiriak
rnau percalra.

Satu Surat trans paling panians dari alQuran, lraitu Surat al-Baqqrah ini

ditutup dengan kesaksian y6ng pafing tingg dil mulia &ripadaTuhan terhadap
kepada RasulNF dan orangorang yang brfunan y6ngsetb kepada beliau itu di
dahrn rrpnesakkan agama Alhh.

'R;$d itu prcoya k@a w yarg diturunkan kq4rdronrya dariTulnn'
nyo." (pangkal alat 285). Artinya, dia sendiri terlebih dahulu memans lnkin
bahwa dia rnenrang Utusan Alhh. Dia tidak ragu sedikitpun akan hal itu.
Misalnya dalam satu peperangan timbul firasat belbu bahwa seorang dari
antara orangorang yang ikut berperans itu akan teuas kelak di medan perang,

tetapi sayangrnatiorangitutidakst ahid. Dansetelahperangteriadi,orar1lyang
beliau terka itr"r telah ftut berperang. Tiba-tfua dia luka karena tikarrnn musuh.
Maka deh karena titlak tahan rnenderita luka, ditegallonnya pedangpya, lalu

diiatuhkanrun dirinla keeada pedang itu sehingga tenrbus badannp dan rnati.
Malra datanglah salah seolang sahabat menyampaikannya kepada beliau

balnra si Fulan itu rnati npmbunuh dirinya karena tiada tahan menderita luka.
Maka berkatalah bel[au rrpnuniukkan keyakinannya lraql sungguh-sungguh:

itt;;5"i5
"Aku rrr/r. soksi bohr.uo oku i,ni ffplrprngRas.l/ Allah."

Kalau bukan dari sangat lnkinnya bahwa dia nrernans Utusan Tuhan,
ti&klah dia akan sr.rdi merderita, berkorban, terusir dari Thaif, berhijrah ke
Madinah, berkali-kali rrsrdmpin sendiri peperaryIan rnelawan musuh, nyaris
dibunuh di Makkah, nlaris dibunuh Yahudi Bani Nadhir di Madinah, nyaris
terrnakan racun perempuan di Khaibar. Santpai wafatng se*aatpr.rn tidak
pernah kendur peralaannya bahwa rnernang dia Rasr.rlullah. &bab itu &ngan
penuh kepercayaanlah dia rnenerirna sesala apa !rug diturunkan kepadanya
oleh Tuhannrc, yaitu alQuran dmgan ll4 SuratryTa dan rnengandung6tS6
ayat, berbi b€rbagai peraturan dpngenai ibadat, mu'arnalat, mengenai per-
aturan peperaqlan dan perdarnaian, rnengenai hukum pitarn dan perdata,
khabar sernbira dan khabar anc.trn tn. Rasululhh percaya sungguh kepada
seluruh tr.rsas lrans dip,ikulkan kepada dirinya itu. Oleh karena mmjadi Rasul
itulah snng sungsuh-sungsuh dipercarinya, rnaka sekalikali tirtak berubah
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sikap hidupnya di waktu dihinakan musuh-musuhnya diMakkah dengan masa
dia telah mencapai kekuasaan tertinggi di Madinah. "Dan (demikianpun) orang-
orang yang benman." Y aitu sekalian sahabat beliau sejak dari Muhajirin sampai
kepada Ansharnya, sejak dari yang besar-besar dan ternama sampai yang kecil-
kecil, sejak daripada yang laki-lakisampai kepada yang perempuan. Semuanya-
pun percaya sebagai Rasul telah percaya. Mereka menjadi percaya dan yakin,
mereka lihat bahwa Rasulyang mereka ikutiitupun percaya dan yakin. "Tiap-
tiap mereka percaya kewda Allah," yang telah menjelmakan alam
ini daripada tidak ada kepada ada, Yang Hidup dan Yang Berdiri SendiriNya,
tiada bersekutu yang lain dengan Dia. Maka oleh karena mereka itu telah
percaya sebulat-bulatnya kepada Allah, maka merekapun percaya pula bahwa
Allah itu mengutus MalaikatNya, untuk menyampaikan wahyu Allah bagi
keselamatan manusia, sebab itu "dan MalaikotNy,o" pun mereka percayai pula
dalam rangka percaya kepada Allah; "danKitab-kitobNyo," yang telah di-
sampaikan sebagai wahyu llahi oleh Malaikat itu. Bukan saja mereka mem.
percayai satu kitab, yaitu al-Quran melainkan mereka mempercayai adanya
Kitab-kitab "Dan Rasul-rosulNyo" pun mereka percayai pula, sebab kitab-kitab
itu disampaikan MalaikatdariAllah ialah kepada Rasul-rasulitu. Dengan sebab
baiknya pimpinan iman dari Rasul, berkatalah mereka: "Tidaklah kami mem-
beda-bedakan di antara seorang (dengan yang lain) daripada Rosul-rosul
Nyo. " Artinya, sejak dari Adam sampai Nuh, Ibrahim dan Musa, Isa dan sampai
kepada Muhammad s.a.w. kami hargai tinggi semuanya dan kami pandang
sarn semua tugas kewajiban mereka, walaupun berlain masa datang mereka
dan berlain pula ummat yang mereka datangi. Namun tujuan maksud ke-
datangan mereka sama semuanya, yaitu menyampaikan Risalat perintah Allah
kepada manusia, bagi keselamatan manusia.

Memang, Tuhan ada mengatakan bahwa bagiTuhan Rasul-rasulitu ada
kelebihan yang sebahagian dari yang lain, tetapi bagi ummat yang beriman,
sebagai pemah kita tulis terlebih dahulu, memandang Rasul-rasul itu adalah
laksana memandang bintang di langit juga. Mereka sudah tahu bahwa memang
bintang-bintang itu setengahnya ada yang lebih tinggi letaknya dariyang lain,
namun bagiorang yang beriman, dilihat dari tempat mereka berdiri, samalah
jauhnya semua. "Dan merekapun berkata: Kami dengar dan kami taoti. "Maka
segala perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul itu telah sampai kepada
mereka dan telah mereka dengarkan baik-baik dan telah mereka fahami. Tetapi
bukanlah semata-mata didengar saja, melainkan mereka turuti dengan per-
buatan. Karena semata-mata mendengar padahal tidak diturutidengan keta-
atan tidaklah ada artinya. Dan sebagaimanusia, mereka yang beriman itupun
insaf akan kelemahan diri mereka, insaf pula akan serba kekurangan yang ada
pada mereka. Mana tahu entah perintah yang telah didengardan ditaatiitu tidak
menurut yang semestinya, sebab itu merekapun menyambung doa: "Ampu.
nari\[u, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kemboli. " (ujung ayat
285).

Bilamana martabat iman telah bertambah tinggi, manusia yang beriman itu
bertambah banyak memohonkan ampun dan kurnia dari llahi. Karena dari
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sebab bertambah besamya rasa ketaatan kepada llahi, bertambah merasa
kecillah si mu'min tadi. Sebab itu tidaklah sunyi-sunyi lidahnya dari memohon-
kan ampun. Kalau bolehlah diambil perumpamaan dari seorang pejabat tinggi
dari satu negara yang telah dipercayai oleh kepala negaranya, maka bertambah
tinggi jabatan pegawai itu, bertambah dia menjaga tugasnya jangan sampai
mengecewakan kepala negaranya. Maka orang yang beriman lebihlahdaripada
itu.

Ayat terakhir dari Surat al-Baqarah ialah lanjutan dari gambaran orang
yang beriman bersama Rasul itu, dan mengandung pula sambutan Tuhan atas
permohonan ampun mereka jika terdapat kekurangan pada amal mereka.
Tuhan bersabda: *Tidoklah Allah memberati suatu diri, melainkan *kedor
terpikul olehnya." (pangkal ayat 286). Memang tidaklah ada suatu perintah
didatangkan oleh Tuhan yang tidak akan terpikul oleh tiap-tiap diri. Tidak ada
perintah yang berat, apatah lagi kalau iman telah ada. Seumpama perintah
sembahyang. Tidak sanggup berdiri, bolehlah duduk. Tidak sanggup duduk,
bolehlah berbaring. Tidak ada air, bolehlah tayamum. Puasa di dalam musafir
atau sakit, boleh diganti di hariyang lain. Zakat hanya diwajibkan kepada yang
telah sampai nishab dan haul (tahunnya); yang tidak mempunyaikemampuan,
tidaklah wajib berzakat. Naik Hajidiperintahkan kalau belanja telah cukup dan
perjalanan aman dan diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau dapat
ditambah, bernamalah tathawwu'. Tetapi betapapun ringannya yang diperin-
tahkan, kalau hati tidak beriman, semuanya akan berat juga;'l sembahyang itu
amat berat, kecuali bagi orang yang khusyu'. "

Selanjutnya saMa Tuha n; " Dia akan mendapt pahala dari apa yang dio
usahakan, dan akan mendapat sikso otos ow yang dia ushakan pula."

Mari kita renungkan sepatah kata ini, yaitu bahwa suatu diriakan dapat
pahala dari sebab apa yang diusahakannya dan akan mendapat siksa dari sebab
apa yang diusahakannya. Untuk usaha yang baik disebutkan Mokosobot

{,SY dan untuk usaha yang membawa dosa disebut Maktosabot.

J3,{tV kedua kalimat itu kita artikan ke dalamfuhasokitodergan

arti yang s;c,ma src,ja, yaitu uxho baik dan usaha buruk. Padahal dalam
pemakaian bahasn Arab kedua kalimat itu membawa arti sendiri-*ndiri.
Kasbat berarti usaha yang dikerjakan dengan mudah dan lancar. Sedang
Iktasobat berarti suatu usaha yang dikerjakan dengan menempuh kesulitan.

Kemudian mari kita sambungkan lagi dengan isi ayat 284 di atas tadi, bahwa
jika kamu nampakkan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan,
namun Allah memperhitungkannya jua.

Apa kesan yang kita dapat disini? Pertama ialah bahwa suatu diri tidaklah
dipikulkan oleh Tuhan beban yang tidak dapat dia mengangkatnya. Maka
segala perintah yang diperintahkan Tuhan mengerjakan hanyalah yang kuat diri
itu memikulnya. Dan segala perintah mestilah untuk maslahat diri itu, dan
segala larangan ialah karena dia membahayakan bagi diri. Dan dengan dipelo-
pori oleh iman diridianjurkan berusaha. Dalam jiwa sendiri ada perasaan-
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perasiann baik dan percsaan-p€ra;aan buruk- YanS baft ringan bagi diri rne-
mikul dan mengusahakannya (lrasabat), dan beroleh patrah kahu tehh diker-
iakan. Mapun yang buruk, rnaka jiwa mumi berat dan sulit nnngeriakanqp.
Orang yang rnemperturutkan hauanafsunya, terpaksa terlebih dahulu nrern-
butakan akal-budi, rnaka selaluhh tefadipertentangandiantaratntranafsunrc
itu dengan hatisanubarinya. S€bab itu segah usaha iahat adahh iktosobot,
membuat payah, tekanan batin, penyesalan dan murung. Dari sini mendapatlah
kita suatu kesan yang rnendahm bahua Khfurh, !/aitu keiadian asli rnanusia
adalah baik dan bercita baik. Jahat tidakhh diingini oleh rnanusia, dan perintah
yang dipikulkan Tuhanpun sesuai dengan keaslian jiwa rnanusia itu- Kahu
rnanusia terlanjur berbuat iahat, rnaka siksa pertarna frang diterirnanya iahh
siksaan tekarnn batinnya serxCiri. Dan kalau db berbuat baik, berusaha baik,
pahala yang mula diterirrnnya iahh kepuasan batin, sebab dia - sebagai
rnanusia - telah berlaku sebagairnana waiibnya rnanusia-

Tetapi apabila deraiat iman rnanusia bertambah naik, bertambahlah dia
cermat. Bertambah dia ingat bahwa dirinya ini adahh tempat berjuans di antara
cita yang baik, cita ketaatan kepada Iuhan dengan hawarnfsu,danhalinitetap
dirasakan oleh semua orang. S€bab itu orang yang berirnan rrrrryambung
doanya kepada Tuhan: "Ya Tuhan kami! Janganhh Engkou tuntut kani di
atas kalpan kol,ni fun kekeliruan komr'. " Dengan doa yang b€gini orang yang
berirnan rnengaku dari hati sanubarinya batru,a kealpaan akan terdapat juga
pada dirinya, &mikianpun kekeliruan; salah pilih, salah rnasuk, salah jahn!
Tertingsalkan barang yang mesti dikerjakan, terkeriakan ba"ang yang rnesti
ditinqgalkan, atau terlupa di tempat yang rnestinya patut diingat. Orang yang
berirnan berdoa begini, bukanlah karena dia insin afu dan ingat keliru. Sebab
kalau orang telah berirrnn, dia sendiripun rrprasa bahua ada suafu kelupaan
yang juga rnesti disalahkan! Misalnya seorang peiabat tinggi akan hadir di dalam
suatu pertemuan penting, tiba-tiba setelah sampai di tempat perternuan ter-
nyata dia lupa kepada rnap tempat surat-surat pentingnya, yang akan dibaun
dalam pertemuan itu- Dia memang lupa! Tetapi pandangan umum tetap
menyalahkan kelupaan itu, tandanya dia kurang hati-hati. ltu sebabnya rnaka
orang yang berirnan nrenrohonkan kepada Tuhan agar dia jangn kiranya
dituntut karena kealpaan Misalnya sembahyarg zuhur4 rakaat. Tiba-tiba telah
dikerjakan sampai linn rakaat atau kurang- Dengan perantaraan Rasul telah
disampaikan:

*$fiiz,b\ggr"A,$;;&
"Dinvafkan dariqda umnptku kekeliruan dan kerilpan funyangme-

reka terpkso otasnya."

Syukur ada rnaaf yang demikian. Tetapi orirng yang berinnn rnengetahui
sendiri, dalam hubungannya dengan Tuhan. Mengapa smpai dia lupa bilangan
rakaat sembahyang? Setmgah orang lupa bilangan rakaat sembahyang karena
terlalu khusyu', sehinqga seluruh fikirannya hanya kepada Tuhan, sehingga
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lupa bilansan rakaat. Tetapi orang yang berirnan menanyaidirinya sendiri,
bukankatr dia lupa bilangan rakaat itu karena fikirannya bercabang kepada
!,arg lain di uaktu itu? Alhh dan dia yang tahu! Inilah yang dirrnhonkannya
keeada Tuhan asar dirnaafkan.

Kekelinranpun dernikian nrla. Kerapkali kejadian seorang yang tenang,
peramah, baik hati. Tiba-tiba dalam satu pertemuan besar, karena pengaruh
sernargat orang banyak, dia tidak dapat hgi rnengmdalikan diri. Dia bersorak-
sorak, melornpat-lompat, bersikap di luar kebiasaannya, yarg kalau dia telah
duduk seorang diri, kadang-kadans dia menyesali diri, rnengapa di waktu itu dia
tirtak dafnt mmsendalikan din? Inipun dimohonkannya agar Tuhan ianganlah
rnengambil berat atasnya. Atau laksana seorang pernburu melihat sesuatu
ber.Jerakgerak dalam sernak, disangkanya seekor rusa, lalu ditembaknya,
kern daniatuh tergelimpang. Setelah dilihatnya ke tempat buruannya itu jatuh,
temyata bukan rusa rupany'a, tetapi seorang rnanusia.

Kemudian orang berirnan itupun berdoa: "Ya Tuhan kami! Jarganlah
Ergkou pikulkan ke ofos komi sikso, fuaimono wng pe'r,ah Engkau
pikulkon kfu orargorarg yarg #elum komi- "Seumparna beban perintah
keeada Bani Israil, disuruh berhenti samasekali berusaha pada hariSabtu,atau
dilarang memakan rnakanan-rnakanan tertentu, sampai tidak boleh memakan
binatang yang berbelah kukunya- Dan sampai untuk taubat dari menyembah
berhala anak-safi (ijel) disuruh rnenrbunuh diri.

Di pangkal a1;at Tuhan telah menjelaskan bahwa suatudiri tidak diberati
lebih dari sekedar dipikulnya. Tetapi orang yaql berirnan masih tetap berdoa
jansan kiraryra rnereka, sebagai suatu umrnat, dipikuli beban atau siksa berat,
sebagairrnrn umrnat dahulu itu. Tuhanpun telah mengabulkan permohonan ini.
Umrnat Muhamnnd disuruh berkumpul mengeriakan Jum'at, sembahyang
bersarna-sarna. Setelah datang seruan Jum'at, tinggalkanlah jual-beli; tandanya
dari pagi boleh bemiasa, currEr ditutup di waktu berjumat saja. Setelah
beriurrfat disuruh kembali berusaha. Meminta taubat dari suatu dosa, jangan-
lah rnembunuh diri, sebab kesempatan buat rnemperbaikidiri rnasih terbuka.
Demikian seterusnya beban-beban yang lain.

Kemudian doa orang mu'min itu diteruskan lagi: "Yo Tuhon kami! Jongan-
lah Erglcan tinpkon ke otos k arni printah yarq tklak berterwga kami dengan
dir."MisalnSra senrbahyarg sampai 50 waktu, atau naik Flaji tiap tahun, puasa
terus-rnenerus. Atau dilarang kawin, atau dilarang rnakan dagng. Mungkin
oftrng seorang ada yarg sar1gup, tetapi "kami" bersarna, janganlah mmdapat
perintah &mikian. "Dan nnalkan (doso-doso) kami fun urpunihh kami dan
kosiihoniloh komi."Karena kami ini tidaklah mempunyai kekuatan apa-apa,
kecuali apa lraryI Engkau berikan, dan tidak rnergetahui apa-apa kecuali apa
yang Engkau aiarkan. "Engkauhh arllrcrlong lromi!" Kepada Engkau sajalah
ka,imi rrrcmperlindurBkan nasib kami dan keselamatan kami. "Moko tolonglah
konri ofos nrlryla/olhkan koum 1rirq tidak nrrru prcoya." (uiung ayat 286).
Sebab yakinhh kami, selarna kebenaran Sprg Engkau turunkan dan ajaran
fiang disarnpaikan oleh RasuMu ini kami tegakkan, tidakhh akan sunyi-
sr.rnyinp |Grni daripada 1pry1nlan rnanusia-rnanusia yang engkar kepada Eng-
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kau dan benci kepada kami. Maka tidak lain, hanya perlindungan daripada
Engkau jualah yang akan menyelamatkan kami, Amin.

Untuk memperdalam iman kepada Allah, dan untuk memperkuat diriyang
lemah ini di dalam menghadapi hidup, baik benar doa penutup Surat AL.
BAQARAH inikita baca dan kita renungkan, moga-moga meninggalkan bekas
yang baik adanya.


	Tafsir al-Azhar 1
	Kandungan
	Eluan-Eluan Untuk Edisi Baru Tafsir al-Azhar
	Kata Alu-Aluan
	Pengantar Dari Penerbit
	Kata Pengantar Tafsir al-Azhar
	Pendahuluan
	Al-Quran
	I'jazul Quran
	Isi Mu'jizat Al-Quran
	Al-Quran Lafaz Dan Makna
	Menafsirkan Al-Quran
	Haluan Tafsir
	Mengapa Dinamai Tafsir al-Azhar
	Hikmat Ilahi
	Surah al-Fatihah
	Surah al-Baqarah




